
We zijn halfweg deze bestuurs-
periode. Wat vond je er tot nu toe 
van? 
Tony Vermeire: “Ik ben blij met 
de aanpak van onze ploeg. CD&V 

belandde na de mooie verkiezings-
uitslag toch in de oppositie. We zijn 
niet bij de pakken blijven zitten, maar 
hebben onmiddellijk gekozen voor 
een positief verhaal. CD&V stelde 

een belastingverlaging voor. Dit zal je 
voelen vanaf 2010. Daarnaast vroe-
gen we veel aandacht voor de voet-
paden. Het Molenpark is aangepakt. 
Nu volgen de voetpaden in de Oude 
Staatsbaan, het André Claeyspark, 
Bevrijdingsstraat en Chrysantenstraat. 
Daarnaast komt er meer aandacht 
voor de “kleine” problemen van de 
mensen: de putten in de straat, het 

CD&V Zomergem zet zich positief in voor iedereen 

Felicitaties voor inzet

De laatste maanden stond Zomergem vaak in de krant. Heel wat mensen 
feliciteerden CD&V Zomergem met hun aanpak van de afgelopen weken. 
CD&V bleef kalm en verdedigde de belangen van de Zomergemnaren. Een 
aanpak die loont. We vroegen aan Tony Vermeire, fractievoorzitter, hoe hij 
deze periode beleefde. 
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proper liggen van de bermen enz. Dit 
zijn voor ons belangrijke punten. We 
hebben ons dan ook niet bemoeid met 
de problemen van andere partijen.” 

Jullie wilden de gemeente niet 
lam leggen, maar toch gaan jullie 
niet akkoord met de begroting. 
Dit was toch geen gemakkelijke 
oefening. 
Tony Vermeire: “Dat klopt. We 
hebben lang nagedacht wat het 
beste was voor onze Zomergem-
naren. Uiteindelijk hebben we 
het schepencollege een opdracht 
gegeven. In 2010 begroot men een 
tekort van zo’n € 500 000. We wil-
len dat men zuinig omspringt met 
de Zomergemse belastinggelden en 
dat men dat gat probeert te verklei-
nen. 2010 wordt anders een ramp-
jaar voor de Zomergemse financiën. 
Het schepencollege gaat dit jaar 
€ 2 318 583 nieuwe leningen aan. 
Er is een tekort van 515 934 euro. 
Wat je vandaag uitgeeft, moet je 
later betalen. De volgende jaren 
gaat het schepencollege elke keer in 
het rood. Wie zal dit tekort moeten 
betalen? De Zomergemse belas-
tingbetaler krijgt vroeg of laat de 
rekening voorgeschoteld.” 

Moet men dan niet investeren?
Tony Vermeire: “Natuurlijk. Het 
jeugdgebouw KSJ moet vernieuwd 
worden, er is nood aan nieuwe voet- 
en fietspaden, de parking aan Den 
Boer moet er komen… Daarom zorg-
de CD&V ervoor dat deze projecten 
niet stil vielen.

Hoe zou CD&V de financiën aan-
pakken?
Tony Vermeire: Ik geef een aantal 
voorbeelden. Het schepencollege 
wilde € 900 000 investeren in de 
aanleg van een vrachtwagenparking. 
CD&V vindt dat dit niet zoveel 
moet kosten. Soms krijgt men ook te 
weinig subsidies binnen. De dorps-
kernvernieuwing in Beke kan met 
Europees geld gefinancierd worden. 
En een laatste voorbeeld: jaarlijks legt 
het schepencollege € 12 500 opzij 
voor de aankoop van een stuk grond 
voor groen, terwijl de Vlaamse over-
heid dit ook subsidieert. Dit zal in het 
totaal 75 000 euro kosten, terwijl dit 
gesubsidieerd kan worden.”

In Het Nieuwsblad kreeg de 
burgemeester en het schepen-
college een slecht rapport. Hoe 
kwam dit? 
Tony Vermeire: “De afgelopen 

drie jaren stond onze gemeente 
stil. Nu is men eindelijk wakker 
geschud en wil men vlug vlug alles 
in orde brengen. VLD-Groen!-SP.a 
heeft de afgelopen drie jaar alles 
gewoon maar in vraag gesteld: het 
zwembad, de bibliotheek in Beke 
en Oostwinkel... De opvang in Beke 
sloot tijdens de grote vakantie. De 
bloemenmanden verdwenen uit de 
straten, de ijspiste is er niet meer… 
Daarnaast stond de gemeente ook 
stil door het vele verloop van het 
personeel. Het schepen-college is 
toe aan het vierde hoofd van de 
technische dienst, de derde jeugd-
ambtenaar, een nieuwe commu-
nicatieambtenaar en coördinator 
buitenschoolse opvang. Dit is niet 
goed voor een gemeentebestuur. We 
hopen dat men nu wakker is gescho-
ten en echt gaat besturen. 

Veel succes nog  
met de CD&V-fractie!
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Unizo bracht een omstandig en helder 
standpunt over deze problematiek.
Het samenbrengen van de betrok-
kenen zou veel kunnen ophelderen. 
Unizo stelt betalend parkeren voor. 
CD&V is daar ook voorstander voor. 
Het schepencollege wil dit niet. 
CD&V vindt dat men de grote kost 
toch moet recupereren. Daarnaast 
hebben sommige bedrijven al inspan-
ningen gedaan om zelf een garage 
of parkeerplaats te bouwen voor hun 
vrachtwagens.
Men moet ook oog hebben voor de 

controle en de veiligheid van de par-
king: wat met langparkeren en gevaar-
lijke stoffen? De verlaten parking mag 
geen aanleiding geven tot vandalisme. 

Er is nog heel wat werk aan de win-
kel! Gelukkig verklaarde de schepen 
onlangs dat hij de kostprijs nog eens 
ging bekijken. 

Dure vrachtwagenparking
Vrachtwagens die in wijken gepar-
keerd staan, storen. De aanleg van 
een vrachtwagenparking zou dan 
ook niet slecht zijn. Maar moet 
dit allemaal zoveel geld kosten? 
CD&V protesteerde heftig tegen de 
raming van zo’n € 900 000. 

Hieronder vind je een lijst van geplan-
de acties in 2009 die het schepencol-
lege niet realiseerde: 
1) het parkeerprobleem aanpakken 
2)  inrichten alternatieve parkings: 

deze liggen er nog altijd slecht bij 
en zijn niet aangeduid (bv. parking 
Kleitstraat, parking aan het paro-
chiaal centrum…). 

3)  opmaken van lijsten van de Zomer-
gemse middenstand om te gebrui-
ken bij gemeentelijke aankopen 
of mee te geven aan mensen die 
willen bouwen… 

Niets heeft het schepencollege ge-
daan om de leegloop tegen te hou-
den! Integendeel: zinvolle initiatie-

ven om leven in ons dorp te blazen 
(zoals de bloemenmanden en de ijs-
piste) hebben VLD-SP.a-Groen! een 
aantal jaren terug geschrapt. Nu er 
zes winkels uit de dorpskern ver-
dwijnen, gaan ze in gang schieten. 
Dit is rijkelijk laat. 

Winkeliers 
helpen
In de begroting zag CD&V geen 
middelen om initiatieven te nemen 
om de winkelstraten nieuw leven 
in te blazen. Op het moment dat de 
winkeliers de steun van het sche-
pencollege nodig hadden, schrap-
ten ze alle acties. 

Schepencollege moet ons mooi dorp 
toeristisch verkopen (ingezonden foto).
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Moeten er dan geen nieuwe woningen 
komen in Zomergem zelf?
Ja, maar alle woonbehoeftes werden 
in Zomergem-centrum ingevuld. 
VLD-Groen!-SP.a  kiezen voor 
Rijvers deel 2. CD&V eist dat er een 
nieuwe hydraulische studie (water-
overlaststudie) komt op kosten van de 
verkavelaar. Omdat de gronden in Rij-
vers bekend staan als natte gronden, 
werd voor de bouw van de eerste 109 
woningen al een studie uitgevoerd. Nu 
zijn er door de nieuwe woningen nog 
meer verhardingen bijgekomen. Daar-
naast willen we ook een studie op kos-
ten van de verkavelaar om te kijken 
hoe hij de bijkomende verkeersdruk 

wil aanpakken. De gemeente moet 
wettelijk de ontwerpkosten (15.000 
euro) betalen, de verkavelaar mag ook 
een inspanning doen. 
We wijzen ook op de hoge verkoop-
prijzen in de verkaveling Rijvers-
Kleitstraat deel 1. Als je met een 
privéverkavelaar werkt, heb je dit niet 
in de hand. We hebben hier altijd voor 
gewaarschuwd. 
Principieel kan je niet tegen een 
verkaveling zijn, maar je kan wel 
voorwaarden stellen: geen waterover-
last, verkeersdruk aanpakken… We 
hopen ook dat de woningen niet te 
dicht op elkaar worden gebouwd en 
dat de verkaveling geen lappendeken 
wordt. Er mag verscheidenheid zijn 
in woonstijlen, maar het geheel moet 
mooi ogen. 

Beke en Oostwinkel 
kregen bijna de doodsteek
Zomergem heeft een verouderende 
bevolking. We hebben 25 geboortes 
per jaar minder dan in de jaren 
’90. Er moet iets gedaan worden 
aan dit probleem. 
We kunnen niet achter de oplos-
sing die VLD-Groen!-SP.a voorstelt 
staan. Zij gaven Beke en Oost-
winkel op. Er kwamen behalve de 
reeds geplande sociale woningen, 
geen nieuwe bouwprojecten meer 
in Oostwinkel en Beke. Dit be-
tekende de doodsteek voor onze 
deelgemeenten Beke en Oostwinkel. 
Gelukkig konden we het schepen-
college op de gemeenteraad over-
tuigen en is er nu nog ruimte voor 
woningen buiten Rijvers.

Geef de jonge mensen van Beke en Oostwinkel 
ook kansen om te bouwen!

De Vlaamse overheid geeft subsidies 
aan gemeenten als men een goed 
milieubeleid voert. Daarvoor moet 
men een aantal doelstellingen halen. 
Zo kan men geld krijgen als men de 
“basisnorm” haalt. Zomergem legde 
de lat hoog en ging zelfs voor “on-
derscheiding”.
De Vlaamse overheid gaf de ge-
meente Zomergem haar milieurap-
port. Zomergem kreeg voorlopig 
onvoldoende voor haar milieubeleid. 
CD&V hoopt dat de ambtenaren hier 
niet de dupe van worden en dat het 
schepencollege de verantwoordelijk-
heid opneemt en er alles aan doet om 
het geld toch nog binnen te halen.
Zomergem wilde met die subsidies 
het loon betalen van de duurzaam-
heidsambtenaar. De schepen deed 
bij de start van dit project deze 
uitspraak: “Krijgen we geen subsidie 
meer dan stoppen we. Er is van in 
het begin met Waarschoot overeen-
gekomen dat van het nieuwe perso-
neelslid resultaten worden verwacht” 
(letterlijk uit het verslag van de 
gemeenteraad: zie hieronder).
Het dossier van Zomergem werd 
dus niet goedgekeurd en we ontvin-
gen geen Vlaamse subsidies. Het 
schepencollege ging in beroep. We 
volgen dit verder op. We hopen dat 
het gezond verstand het haalt en dat 
Zomergem toch de subsidies krijgt. 
We kunnen het geld goed gebruiken.  

Voorlopig 
gebuisd voor 
milieubeleid

Meer info
Wil je meer info over het reilen 
en zeilen in Zomergem? 

Surf dan naar: 
www.zomergem/cdenv
http://tonyvermeire.skynetblogs.be


