
Heel wat mensen kijken reikhalzend uit naar de 
winter: de sneeuwpret, de kerstdagen, de war-
me gezelligheid binnen terwijl het buiten vriest 
dat het kraakt… Toch kunnen we er niet om-
heen dat voor sommigen de winter een lastige 
periode is. 

In de winter moeten we meer bestand zijn te-
gen barre omstandigheden. Zo maken we bv. 
de tuin ‘winterklaar’: wat snoeiwerk, bladeren 
weggeruimd, buitenkraantjes gedicht, planten 
die niet winterbestendig zijn worden ingepakt 

of binnengezet. En voor onszelf voorzien 
we een warme winterjas,  stevige winterschoe-
nen…

Zo moet ook onze gemeente winterklaar wor-
den gemaakt. Niet alleen de plantsoenen, brug-
gen en wegen, maar ook de mensen. Wie zorgt 
ervoor dat eenzamen, bejaarden, daklozen… 
de winter doorkomen? Ook dat is een zorg 
voor de gemeente. Maar de gemeente mag 
hierin niet alleen staan. Het is een bekommernis 
van ons allen. Pas dan zijn we echt ‘winterklaar’. 

Dan wordt de wintertijd voor iedereen inder-
daad die tijd van warme gezelligheid, waarin we 
samen uitkijken naar een nieuwe lente.
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WE ZETTEN 
DE BLOEMETJES 
BINNEN

Hoe maken we
onze gemeente
“winterklaar”?
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Stroom-
afschakeling?

“In het noodactieplan stelden wij een inventa-
ris op van alle kwetsbare zones en de maatrege-
len die we kunnen nemen,” aldus CD&V-bur-
gemeester Marleen Van den Bussche. “Mocht 
het nodig zijn, dan kan rusthuis Warmhof, dat 
over een eigen noodgenerator beschikt, dienst 
doen als crisiscentrum om mensen in nood op 
te vangen. En dan denk ik vooral aan mensen 
met kleine kinderen, senioren, mensen die 
vanwege noodzakelijke medische apparatuur 
afhankelijk zijn van elektriciteitsvoorziening... 
Wij hebben in iedere leefkern een gemeentelijk 
gebouw waar we een mobiele stroomgenera-
tor kunnen voorzien.

In noodsituaties is een goede communicatie 
superbelangrijk: “Door wie in de afsluitings-
zone zit tijdig en duidelijk te informeren, ver-
mijden we onnodige onrust. De betrokkenen 
kunnen de nodige maatregelen nemen door 
bv. afspraken te maken met inwoners die niet 
getroffen werden. Zo overbruggen we de af-
sluitingsperiode op een aangename manier en 
maken we van de nood een deugd.”

De gemeente Maldegem, 
die vorig jaar ook al 
rekening moest houden met 
stroomonderbrekingen, 
wachtte niet af en maakte een 
noodactieplan op.

Samen werk maken van ‘een warm Roeselare’, 
daar sluit CD&V zich volmondig bij aan. Door 
het ophangen van een ‘Help-affi che’, kunnen 
minder mobiele mensen aan de buren vragen 
om een handje toe te steken met het sneeuw-
ruimen tijdens de koudste winterdagen. In ruil 
krijgt de behulpzame buur die de schop boven-
haalt een geurende kop koffi e of  warme soep 
aangeboden, of  voor de kinderen: een snoep 
voor een veilige stoep! 

Een unieke kans ook om op deze donkere da-

gen een gesprekje aan te gaan met de buren. 
Als mensen zorgzaam met elkaar omgaan 
wordt een kille winter plots wat warmer. 

De affi che worden in alle brievenbussen ver-
spreid. Je kan ze vinden op de rugzijde van het 
stedelijk infoblad ‘Rechtstreeks’, dat in de loop 
van de maand november verschijnt. 

Je kan de affi che ook downloaden via onze 
website: www.360connect.cdenv.be

Roeselare staat klaar om de eerste winterprikken op te vangen: met 
een winterplan waarbij we ook denken aan de zwaksten.  Dit jaar 
springt de campagne ‘Een snoep voor een veilige stoep’ extra in het 
oog. 

Minder mobiele mensen kunnen bij hevige sneeuwval niet zelf hun voetpad of 

oprit vrijmaken. Ben jij de attente buur die zijn sneeuwschop bovenhaalt?

Dan krijg jij gegarandeerd een warme attentie in de plaats! 

Een snoep voor 
een veilige stoep
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Bed, bad & 
broodnodig

Chris Derde vertelt: “Windenergie is altijd voor-
handen en moeten we dus niet importeren. Er 
komen ook geen gevaarlijke stoffen vrij, geen 
uitstoot van broeikasgassen. De missie van 
cvba Wase Wind zit vervat in onze slogan ‘Sa-
men Wase Wind oogsten’. Wase Wind is een 
coöperatie van mensen die samen investeren 
in windenergie in eigen streek en de stroom 
afnemen van de windturbines. Elke klant is 
mede-eigenaar waardoor Wase Wind geen hoge 
winstmarges in de elektriciteitsprijs moet door-
rekenen, want de winst wordt aan de klanten die 
tegelijkertijd aandeelhouder zijn teruggeven. Be-
taalbare en milieuvriendelijke energie, een win-
win voor iedereen dus.”

De Waaslandse gemeentebesturen van Berlare, 
Beveren, Kruibeke, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, 
Stekene en Zele stappen mee in dit verhaal. 
De elektriciteit voor de gemeentelijke diensten, 
OCMW’s, politiegebouwen en straatverlich-
ting wordt vanaf 1 januari 2015 opgewekt met 
windenergie. Daarmee besparen ze op de ener-
giekosten. En deze besparing maakt alle Belas-
tingsbetalers Goedgezind!

“Naast bedrijven hebben we ook een 1500 ge-
zinnen als klant. Voor particulieren is het niet 
altijd evident te investeren in groene stroom, 
maar een coöperatieve vennootschap zoals 
Wase Wind brengt windenergie wel binnen ie-
ders bereik.”

www.wasewind.be

De inwoners van onze boomrijke 
deelgemeente Bouwel worden 
weleens ‘de Blarendabbers’ 
genoemd. In de herfst plaatsen 
we dan ook bladkorven om de 
mensen aan te moedigen om 
samen hun straat bladervrij te 
houden.

Bartel Van Riet is een van die inwoners van 
onze gemeente van Blarendabbers: “Dat we in 
onze gemeente nog zoveel bladeren zien val-
len duidt erop dat er toch nog wel wat bomen 
staan. Die moeten we koesteren! En er mogen 
gerust ook heel wat bladeren blijven liggen, 
want bladeren zijn de plaats bij uitstek waar 
insecten en kleine zoogdieren in overwinteren. 
Die bladeren dienen ook als compost voor 
de verbetering van 
de bodemstructuur, 
de groei van planten 
en de verrijking van 
het bodemleven. En 
het zorgt er ook dat 
de grond volgende 
zomer minder snel 
uitdroogt. Daardoor 
moeten we minder 
vaak de planten gie-
ten en geen overbodig 
water verspillen.”

Als we ons willen opwerken naar een ecolo-
gische en groene gemeente moet iedereen 
zijn steentje bijdragen, vindt Bartel: “Als we 
wat stukken tuin en gemeentelijke grond aan 
de natuur overlaten of  beplanten met bomen 
zijn we goed bezig. En door de straathoeken te 
voorzien van een ‘Blarendabbers-korf ’ blijven 
we met een kleine inspanning van ons allemaal 
genieten van een mooie omgeving.”

Vier oud-KLJ’ers, waaronder 
Chris Derde, waren overtuigd dat 
de overstap naar hernieuwbare 
energie de meest gunstige 
oplossing is voor onze 
energievoorziening. In 2001 
richtten ze cvba Wase Wind op 
met de bedoeling daar zoveel 
mogelijk mensen in de regio bij 
te betrekken.

Stad Brugge 
organiseert 
winteropvang voor  
kansarmen en dak- en 
thuislozen. CAW Regio 
Brugge, OCMW Brugge 
en Vereniging ’t Sas 
zetten al jarenlang mee 
hun schouders onder 
dit sociaal project. 

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Het 
hoofddoel is het aanbieden van een bed-bad-
brood-formule aan mensen die nergens heen 
kunnen. Als de vrieskou langer aanhoudt, blijft 
de winteropvang langer open.”

De organisatoren willen echter meer bereiken: 
“Het is ook een ideale gelegenheid om de dak-
lozen informatie over het hulpverleningsaan-
bod te geven en samen te proberen een traject 
uit te stippelen om hun levensomstandigheden 
te verbeteren.”

Dit project toont aan dat de nood aan zulke 
initiatieven almaar groter wordt: “De voorbije 
vier jaar maakten een 100-tal mensen gebruik 
van de winteropvang in Brugge. Steeds meer 
onder hen vonden ook de kracht en motivatie 
om hun situatie in handen te nemen. Zo zie 
je maar dat het succes van dit project zit in de 
nauwe samenwerking tussen de Brugse organi-
satoren en dat je enkel samen het verschil kan 
maken.”

Blarendabbers Samen 
Wase Wind 
oogsten

Hernieuwbare 
energie 

is geen keuze

Een mens 
leeft niet van 
brood alleen

Er mogen 
best ook wat 

bladeren 
blijven 
liggen

foto: Krista Dielman
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Neem je voorbereidingen

• Laat je schoorsteen reinigen en je ver-
warmingstoestellen onderhouden om 
het risico op CO-vergiftiging te verklei-
nen. 

• Denk op tijd aan je griepvaccinatie. 
• Laat je wagen onderhouden en winter-

banden opleggen. 
• Als koning winter echt zijn intrede doet, 

sla dan etensvoorraad in en haal vol-
doende medicatie in huis.

• Als je de weg opgaat, neem dan vol-
doende voorzorgsmaatregelen: opge-
laden GSM, extra deken, eten en drin-
ken...

Als je naar buiten gaat…

• Blijf  buiten in beweging zodat je li-
chaamstemperatuur op peil blijft. 

• Ouderen en chronisch zieken vermijden 
best zware inspanningen vanwege de 
belasting voor hun hart. 

• Wees extra aandachtig voor valrisico’s.
• Draag voldoende kleding. Meerdere 

losse laagjes houden je beter warm dan 
strakke kleding. 

• Vergeet ook je muts, warme sokken en 
handschoenen niet. 

Als je binnen blijft... 

• Verwam de woning gelijkmatig (20 à  
21 °C), ook op de slaapkamer(s). 

• Laat ook ’s nachts de verwarming aan 
(15°C). 

• Zorg wel voor voldoende ventilatie. Zet 
ramen en deuren ongeveer 10 minuten 
tegen elkaar open opdat voldoende fris-
se en gezonde buitenlucht de plaats kan 
innemen van de vervuilde binnenlucht. 

• Neem voldoende warm eten en drinken 
om uw lichaamstemperatuur op peil te 
houden.

Zorg goed voor elkaar. 

Bied hulp aan ouderen voor o.a. bood-
schappen en onderhoud sociaal contact.

Gezond de winter door

Strooien om te dooien
Tijdens het winterseizoen staat 
de Denderleeuwse strooidienst 
paraat om bij sneeuwval of ijzel 
de belangrijkste verkeersassen 
veilig te houden. Het kan 
daarvoor beschikken over 2 
strooiwagens, een tractor om de 
sneeuw te ruimen en een eigen 
silo met strooizout.

Schepen van Openbare werken Jan De 
Nul legt uit hoe ze daarbij te werk gaan: 
“Bij sneeuwval of  ijzel worden eerst de in-
valswegen en de busroutes aangepakt. De 
grote strooiwagen volgt een traject dat via 
Denderleeuw de deelgemeenten Welle en 
Iddergem bedient. De kleine strooiwagen 
zorgt ervoor dat in Denderleeuw het cen-
trum rond het Dorp, de stationsomgeving, 

Leeuwbrug en Huissegem sneeuwvrij wor-
den gemaakt. Door handhaving van dit pri-
oritair schema, kom je na ongeveer 300 me-
ter telkens op bestrooide wegen terecht.”

Zout is schadelijk voor de fauna en flora. 
Kan het zout niet vervangen worden door 
bv. zand? “Dit wordt niet veel toegepast 
omdat zand alleen een stroef  laagje over de 
ijslaag legt, en niet het ijs laat smelten. Dit 
is dan alleen handig op trottoirs en kleine 
oppervlakten. Maar we houden daar wel 
degelijk rekening mee. In sommige par-
ken wordt inderdaad zand gestrooid om 
de beplanting tegen bodemverzouting te 
beschermen.”

De winterse koude, sneeuw, 
ijzel en wind brengen risico’s 
mee voor je gezondheid: vallen, 
onderkoeling, wintertenen en –
handen, bevriezing... Hieronder 
enkele tips om de winter gezond 
door te komen.

Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V- 
werking in onze gemeente? Of 
heeft u een suggestie voor wat 
beter kan?Aarzel niet en ga de 
conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon:  
Steven Schryvers  
(sschryvers@cdenv.be)

Uw nationale contactpersoon  
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be 

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is  
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/doe-mee/ 
lid-worden

Volg ons op Facebook:  
www.facebook.com/cdenv

Colofon

Zand kan 
strooizout 

niet vervangen


