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ZOMERGEM

Wie is 
Steven Lambert?
Naam: 
Steven Lambert
Geboortedatum: 
23 oktober 1973
Politiek actief in: 
de gemeenteraad van Zomer-
gem
Lievelingsgerecht: 
pasta
Laatste boek dat je gelezen 
hebt: 
“Management van de 21ste 
eeuw”
Lievelingsprogramma op TV: 
Ter Zake
Lievelingskleur: 
blauw
Mijn hobby’s: 
uitgaan en lekker eten 
Ik hou van: 
orde en structuur
Ik haat: 
chaos
Beroep: 
bediende
Voorbeeld in de politiek: 
mijn vader Roger Lambert
Mijn allergrootste wens: 
een grote realisatie doen in 
belang van de inwoners van 
Zomergem.
Wat ik in de politiek al kon 
doen: 
toen ik secretaris en voorzit-
ter van de CVP-jongeren was 
wogen we op het beleid. 

Zwembad gered
■ Vorig jaar trokken donkere wolken over het zwembad. Ineens was 
het zwembad véél te duur. Gelukkig namen een aantal nuchtere men-
sen het heft in handen. 

We maakten met het voltallige 
personeel een kosten-batenana-
lyse. Voor nog geen 50.000 EUR 
per jaar kan men het zwembad 
volledig renoveren. Zo voldoet 
men aan de strenge Vlarem - ei-
sen. Dit is minder dan een kwart 
van de geraamde uitbatingskost 
van het super luxueuze contai-
nerpark.

Wat een opluchting. Iedereen, de 

schoolgaande jeugd, de zwem-
club, de waterpoloploeg, de re-
creanten zowel van Zomergem 
als van de omliggende gemeen-
ten, kunnen verder genieten van 
deze fantastische accommodatie. 
Blijkbaar is Zomergem één van 
de best draaiende zwembaden in 
Oost-Vlaanderen. 

Als leerkracht lichamelijke op-
voeding ben ik uitermate ver-
heugd dat het gezond verstand 
het dan toch gehaald heeft.

Mieke Van De Velde

De bijzonder aangename zwembad-cafetaria is op zich al de moeite waard
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Schipdonkkanaal: wat gaat er gebeuren?
■ Meer en meer mensen zitten met vragen rond het Schipdonkka-
naal. Op 7 januari 2008 kon je opmerkingen maken over een moge-
lijke verbreding. Velen hebben dit gedaan: gelukkig maar. We zullen 
hieronder proberen om op een eenvoudige manier de problematiek 
te schetsen. Door de beperkte ruimte raken we niet alles aan en niet 
alle gevolgen komen aan bod.  

Wat is het probleem?
Zeebrugge wil als haven groeien 
en wil daarom o.a. een eigen 
binnenvaartaansluiting. Dit 
is het Europees project Seine-
Schelde. Parijs wordt zo verbon-
den met Gent. De verbreding 
van het Schipdonkanaal tussen 
Zomergem en Zeebrugge was 
en is niet voorzien in het Euro-
pees project. Zeebrugge eist een 
uitbreiding hiervan. Wat willen 
ze nog?  

1. Uitbreiding van het vervoer 
langs het spoor: men denkt aan 
een derde spoor tussen Zeebrug-
ge en Brugge en vier sporen tus-
sen Brugge en Brussel. 
2. Een nieuwe autosnelweg 
“AX” moet Zeebrugge met Ant-
werpen verbinden. 
3. De estuaire vaart: men ver-
voert de containers met speciale 
schepen via de Noordzee en de 
Westerschelde. Vorig jaar werd 
het eerste schip in gebruik ge-
nomen. 

Welk effect heeft dit op 
mens en milieu?
Er lopen momenteel twee stu-
dies in het kader van de verbre-
ding van het Schipdonkkanaal: 
de MER-studie en de haalbaar-
heidsstudie. 

Het MER bestudeert de effecten 
van deze werken op mens en 
milieu. We hadden tot 7 januari 
de tijd om bezwaarschriften bij 
het gemeentebestuur of bij het 
MER zelf in te dienen. Meer 
info op www.mervlaanderen.
be. Let op: je kon niet zomaar 
“nee” zeggen. Het enige wat je 
kon vragen is om bepaalde za-
ken te onderzoeken:  wat zijn 
de economische gevolgen voor 
de landbouw en de lokale eco-
nomie, wat met de waterbeheer-
sing, wat met de fauna en fl ora, 
wat met de leefbaarheid van de 
woonkernen… Het is jammer 
dat men hierover weinig infor-
matie aan de bevolking gaf. Wij 

dienden bezwaar in. U kunt het 
bezwaar vinden op www.schip-
donkkanaalblijft.be. Daar vind 
je vele studies en reacties van 
mensen die tegen de verbreding 
zijn. Je vindt er foto’s en fi lmpjes 
over ons mooie kanaal.

Is dit haalbaar?
In de haalbaarheidsstudie be-
studeert men of het technisch, 
fi nancieel en maatschappelijk 
haalbaar is om Zeebrugge via 
het Schipdonkkanaal met het 
binnenvaartnetwerk Seine-
Schelde te verbinden. Hiervoor 
is een verbreding noodzakelijk 
van het Afl eidingskanaal van de 
Leie tussen de sluis in Meren-
dree en Zeebrugge. De studie 

zou halfweg dit jaar af zijn. 

Hoe ziet men de verbreding?
Dit is nog niet duidelijk. Men 
heeft wel een aantal uitgangs-
punten.  

1. Men kiest voor schepen van 
4.500 ton; 186,5 meter lang en 
11,4 meter breed. Het gaat over 
duwvaart in enkele richting, 4,5 
meter diep en met kruisings-
plaatsen. Een schip kan zich om 
de zes à zeven kilometer “par-
keren” over een lengte van 250 
meter zodat het andere schip 
langs kan varen. De vrije hoogte 
voor de scheepvaart met drie of 
vier lagen containers bedraagt 
negen meter vanaf de waterlijn. 

2. Ze werken het project zo veel 
mogelijk uit binnen de reserva-
tiezone voorzien in het gewest-
plan en op zeer korte termijn.

3. Men wil duidelijkheid ver-

schaffen over de inname van 
de reservatiestrook. Zo komt 
er eindelijk bestaanszekerheid 
voor de mensen die er wonen. 
Dit is wel een positief punt. 

4. Men wil de huidige brugver-
bindingen over het afl eidingska-
naal zoveel mogelijk behouden. 
Voor zover dit natuurlijk moge-
lijk is op dezelfde plaats of an-
ders in de onmiddellijke nabij-
heid. Men kiest maximaal voor 
vaste bruggen. 

Elke maand doet CD&V Zo-
mergem huisbezoeken, ook nà 
de verkiezingen. We luisterden 
ook in de buurt langs het Schip-
donkkanaal. We duimen samen 
met de buurt voor een beslissing 
die niet raakt aan onze mooie 
gemeente!

Luc Lampaert
Tony Vermeire
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Sommige kinderen hebben het 
moeilijk om de leerstof op te ne-
men. Ze gaan naar logopedisten 
of naar een revalidatiecentrum. 
Voor sommige gezinnen zijn dit 
zware kosten. Als beide ouders 
nog eens gaan werken is het 
moeilijk om hun kind naar het 

revalidatiecentrum te brengen 
(bv. in Eeklo, Deinze of Dron-
gen). CD&V pleit ervoor om in 
het OCMW deze mensen te hel-
pen. Kan men ook voor vervoer 
zorgen via de mindermobielen-
centrale voor deze kinderen?

De vorige voorzitter van het 
OCMW Marc De Jaeger kreeg 
zes jaar lang heel veel subsidies 
om een beleid uit te bouwen. 
Marc realiseerde hiermee een 
aantal goede zaken. Er gingen 
toen wel grote budgetten naar 
het OCMW. Nu Marc schepen 
van fi nanciën is, wilde hij het 
OCMW op een strikt dieet zet-
ten. Hij wilde de gemeentelijke 
bijdrage van € 310 000 in 2006 
naar € 100 000 zakken. Uitein-
delijk werd een compromis be-
reikt. Jaarlijks zal het OCMW € 
170 000 van de gemeente toege-
stopt krijgen. Dit is nog een seri-
euze besparing. Marc De Jaeger 
stemde tegen dit voorstel in het 

schepencollege.

Conclusie: zes jaar lang betaalde 
de Zomergemse belastingbetaler 
in het totaal € 700 000 te veel. 
Het schepencollege verhoog-
de de belastingen, terwijl het 
OCMW een spaarpot aanlegde.

Voor alle duidelijkheid de do-
taties van het OCMW op een 
rijtje: 

2002: € 347 834 
2003: € 384 929 
2004: € 428 706 
2005: € 300 000 
2006: € 310 000 
2008: € 170 000 

Martine Lataire-Gyssels drong 
lang aan op de heraanleg van 
de voetpaden in het Molenpark. 
Er zijn in 2008 gelden voorzien. 
We volgen dit op! CD&V dien-
de ondertussen klacht in bij de 
gouverneur over “Elk zijn dak”. 

De voorzitter van de gemeente-
raad weigert in de gemeenteraad 
elke vraag over “Elk zijn dak” 
te behandelen. De gouverneur 
antwoordt nu: “Het lijkt mij 

aangewezen dat in het kader 
van een goed en open bestuur 
en met het oog op de herwaar-
dering van de gemeenteraad, 
éénmaal in het jaar een rappor-
tering of een stand van zaken 
zou worden uitgebracht door de 
vertegenwoordigers, of één van 
hen.” “Mocht u daarnaast nog 
bijkomende uitleg wensen over 
het beleid van ‘Elk zijn dak’, dan 
kan u zich rechtstreeks richten 
tot de maatschappij zelf.” 

Help de kinderen 
die het moeilijk hebben

OCMW op dieet 

Klacht over 
“Elk zijn dak”

WWW.CDENV.BE

ZOME044.indd   3ZOME044.indd   3 01-02-2008   14:43:5801-02-2008   14:43:58



DIRECT - Informatieblad CD&V - JAARGANG 7 - NUMMER1 - FEBRUARI-MAART 2008Pagina 8

Nieuwsgierig

wat er allemaal leeft in Zo-
mergem? Op www.zomer-
gem.cdenv.be vind je de 
standpunten van onze par-
tij en ook het gemeentelijk 
nieuws. 

Surf ook naar: http://tony-
vermeire.skynetblogs.be. 
Elke dag krijg je een be-
richt over Zomergem: groot 
nieuws, maar ook leuke 
weetjes of nieuws uit onze 
verenigingen…

CO of koolstofmonoxide is een 
giftig en kleurloos gas dat ont-
staat bij een slechte of onvol-
ledige verbranding van kolen, 
gas, hout, mazout, petroleum,… 
Je kunt CO niet ruiken, niet 
proeven, niet zien en niet voe-
len. Daarom is het zo verrader-
lijk. Warmwatertoestellen ver-
oorzaken veel ongevallen. De 
helft van de CO-vergiftigingen 
gebeurt in de badkamer. Zo-
mergem heeft heel veel wonin-
gen met klein comfort; ook heel 

wat oudere woningen. 38% 
van de Zomergemse woningen 
heeft geen centrale verwarming. 
Het gevaar is dus reëel. CD&V 
pleit er voor om een folder te 
verspreiden. We pleiten er ook 
voor om CO-melders te promo-
ten. Het OCMW zou mensen 
die het moeilijk hebben kunnen 
stimuleren om die CO-melders 
aan te kopen.

Tony Vermeire

CO maakt elk jaar dodelijke slachtoffers

COLOFON
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