
zomergem.cdenv.be

Op de Op de koffie bij 
Vlaams minister Hilde Crevits

Al vele jaren is CD&V Zomergem sterk bezig met het dossier van het Schipdonkkanaal. 
Het dossier ligt in het Meetjesland, en in het bijzonder in Zomergem, heel gevoelig. Vorig 
jaar bezochten we het kabinet van Vlaams minister voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur 
Joke Schauvliege. Dit jaar praatten we voor de tweede maal met het kabinet van Vlaams 
minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. Zo wil CD&V Zomergem uit 
eerste hand een stand van zaken in dit dossier vernemen en alle Zomergemse argumen-
ten blijven verdedigen.
Lees het hier, op pagina 4!
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Dossier Schipdonkkanaal
Op de koffie bij Vlaams minister Hilde Crevits

We bundelden onze argumenten, 
overhandigden dit document aan de 
minister en wezen de minister op 
het belang van de haven van Gent 
voor de tewerkstelling in de streek 
en de nood aan een nieuwe zeesluis 

in Terneuzen. We vroegen de minis-
ter om de ontsluiting van de haven 
van Zeebrugge nog eens grondig te 
bestuderen. Er zijn nu nieuwe gege-
vens over de wegen-infrastructuur, 
de spoorwegen en de estuaire vaart 

bekend.
CD&V Zomergem 

heeft gehoord dat, 
als alles volgens plan 

verloopt, de studies dit 
jaar waarschijnlijk zullen 

afgerond worden. 

Na afloop was er nog tijd voor 
een fotomoment en bedankte 

CD&V Zomergem de minister 
voor de ontvangst op haar kabinet. 

Enkele dagen later vernamen we 
dat de besprekingen over de nieuwe 
sluis in Terneuzen rond waren. De 
minister vroeg ook advies aan het 
Steunpunt Goederenstromen van 
de Universiteit van Antwerpen om 
zekerheid te hebben over een ideale 
ontsluiting van de haven van Zee-
brugge. Dit zijn twee goede stappen 
in dit dossier. 

Luc Lampaert

CD&V Zomergem wou uit eerste hand een stand van 
zaken vernemen in het dossier Schipdonkanaal en alle 
Zomergemse argumenten blijven verdedigen. CD&V 
Zomergem drong er bij minister Crevits op aan om naast 
de economische motieven, ook oog te hebben voor eco-
logische en (socio-) maatschappelijke belangen. In een 
dossier zoals dit moet alles worden afgewogen. Zo zou 
voor Zomergem een verbreding een slag voor het dorp 
betekenen. Het mooie Zomergem zou middendoor wor-
den gesneden, huizen zouden verdwijnen … 

KSJ – jongeren krijgen een nieuwe stek
De huidige ‘Oepites’ is 
dertig jaar oud. Honderden 
jongeren hebben er een 
groot deel van hun jeugd 
doorgebracht en houden 
er de beste herinneringen 
aan over. Maar het gebouw 
voldoet niet meer aan de 
huidige wettelijke normen. 
En renoveren zou veel te 
duur uitvallen.

Een werkgroep bezocht tal van 
jeugdlokalen. Voor CD&V zat 

Mieke Van de Velde in deze groep. 
Na heel wat overleg, puzzel en re-
kenwerk kon de architect in januari 
de “nieuwe Oepites” voorstellen op 
de gemeenteraad. De accommodatie 
voldoet aan de normen van “Toeris-
me voor Allen”. Zo krijgt het pro-
ject een forse tussenkomst van 120 
000 EUR. Om binnen het budget te 
blijven, waren een paar noodgrepen 
nodig zoals iets dunnere isolatie, 
kleinere ramen, kleinere speelzaal, 
… en nemen de jongeren 50 000 
EUR kosten voor hun rekening. 

Proficiat aan de jongeren die zich 
voor dit dossier keihard inzetten. 
De gemeenteraad keurde het pro-
ject unaniem goed. We wensen de 
jongeren veel succes het komende 
“bouw”jaar.

Mieke Van de Velde
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Dromen om ons mooi 
dorp verder uit te 
bouwen
CD&V zou graag vanaf  1 januari 
2013 vanuit het schepencollege het 
beleid van Zomergem sturen. We 
hebben immers maar één wens: de 
mooie dorpen Beke, Ronsele, Oost-
winkel en Zomergem verder uitbou-
wen tot een aantrekkelijk dorp voor 
iedereen. CD&V kan het verschil 
maken. Toch blijven we met onze 
beide voeten op de grond. 
In het afgelopen jaar stonden we 
voor de twee keer voor een moeilijke 
keuze. Door de problemen binnen 
Open VLD is er geen meerderheid 
meer. In andere gemeenten leidt dit 
tot chaos.  Als er nog iets kan gere-
aliseerd worden in Zomergem komt 
dit door CD&V. Want ofwel konden 
we de gemeente in de chaos storten 
door alles af  te keuren ofwel konden 
we proberen enkele zaken te realise-

ren. We kozen voor het tweede. Zo 
kwam er dankzij CD&V een belas-
ting-verlaging, de subsidies voor de 
verenigingen werden opgetrokken, 
er kwam een premie voor de man-
telzorger die een zieke verzorgt, de 
voetpaden worden aangepakt, er 
komt een openbaar toilet, de werken 
rond Den Boer konden doorgaan …

Pijnpunten 
blootleggen
Anderzijds zit CD&V nog altijd in 
de oppositie en verwachten de inwo-
ners dat we de pijnpunten eerlijk en 
oprecht zeggen. 
De grootste uitdaging voor 2013 
zullen de financiën zijn. Dit jaar 
diende het schepencollege een be-
groting in met meer dan 1,2 mil-
joen EUR verlies. Onverantwoord! 
CD&V heeft de moed gehad om 
toch al een aantal zaken te schrap-
pen: de renovatie van de raadzaal 

hebben we tegengehouden, het 
geld om natuurgebied aan te ko-
pen moest men gebruiken om de 
gronden achter de jongensschool te 
kopen. Wist u dat het schepencol-
lege ons eerst had verteld dat men 
niet moest lenen voor de “groene” 
long en dat enkele maanden later 
bleek dat er voor zo’n 770 000 EUR 
zal moeten geleend worden voor de 
“groene” long alleen?
U ziet, onze fractie is waakzaam. 

Veel nieuwe leden
Vandaag kijken we hoopvol naar de 
verkiezingen van 2012. We hebben 
een sterke fractie en er dienen zich 
een aantal nieuwe namen aan om 
onze partij nog te versterken. Dit 
is positief  nieuws! We kregen de 
afgelopen maand veel nieuwe leden 
bij. We zetten Roger Willems in de 
bloemetjes omdat hij 14 (!) nieuwe 
leden aangesproken heeft. 
CD&V is geen oppositiepartij: staan 
roepen langs de zijkant en kri-
tiek moeten geven ligt ons minder. 
CD&V is  een partij van mensen 
die graag de handen uit de mouwen 
steekt om te werken aan het geluk 
van elke inwoner. Daarvoor hebben 
we u allemaal nodig! CD&V Zomer-
gem hoopt op uw steun verder te 
mogen rekenen de komende jaren! 

Kom er bij…
Op politiek vlak staan we op 
anderhalf jaar van de ver-
kiezingen. Een belangrijk 
jaar dus. Samen met het 
bestuur beginnen we stil-
aan die verkiezingen voor 
te bereiden. In de kerstva-
kantie heeft Tony Vermeire 
(fractievoorzitter), samen 
met Antoon Vercruysse 
(partijvoorzitter), alle mandatarissen gesproken. Tijdens 
die gesprekken voelden we een grote betrokkenheid van 
onze mensen voor het Zomergemse beleid. Ook de CD&V 
nieuwjaarsreceptie was opnieuw een grote hit. Ruim 150 
bezoekers waren aanwezig om een ontmoeting te heb-
ben met het bestuur en onze mandatarissen. CD&V be-
wijst hier nog eens mee dat haar aanhang groeit en de 
roep naar verandering groter wordt. We gunnen u een 
blik in onze keuken.

Wil je ook lid worden van CD&V Zomergem, contacteer dan Martine Gyssels 0479 96 87 20 of  mail haar: 
martine.gyssels@telenet.be. Wil je meedenken over de toekomst van Zomergem en CD&V Zomergem onder-
steunen, neem gerust contact op met tonyvermeire@hotmail.com

 Lid worden
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CD&V wil een degelijke 
evaluatie van de exploita-
tiekosten van het milieu-
park. Tijdens de gemeen-
teraad kaartte CD&V de 
zinloosheid aan van de ver-
zending van facturen van 
twee euro voor het gebruik 
van het milieupark. 

In 2010 werden 2 162 facturen 
verstuurd naar gebruikers van het 
milieupark. In 2010 waren bijna de 
helft van de facturen kleiner dan 5 
euro. 

CD&V vroeg het College het sys-
teem van betalend gebruik van het 
milieupark grondig te evalueren en 
vroeg een aanpassing van het regle-
ment. CD&V heeft zich in het ver-
leden altijd verzet tegen een “duur” 
milieupark. Vooral het visgraatsys-
teem was zeer duur en nu blijkt dat 
het voor een stuk leeg staat. Het 
voorstel van CD&V om het groen-
afval op de grond te storten i.p.v. in 
een container heeft men al moeten 
uitvoeren. De asbestcontainer staat 
ook niet in “de visgraat”. 

CD&V is voor een milieupark. 
Zomergem was trouwens één van 
de eerste gemeenten die er één had, 
maar voor CD&V was het echt 
niet nodig dat het zo luxueus werd 
uitgebouwd. Het park op zich is net 
en in orde en het personeel doet 
zijn uiterste best. Dankzij IVM zijn 
de inwoners bewust geworden dat 
er moet gesorteerd worden en dat 
het sluikstorten verkeerd is. Maar 
was het echt nodig om zo een duur 
milieupark te organiseren? De aan-

legkost van het park bedroeg
1 288 563 EUR. De exploitatie van 
het containerpark bedraagt meer 
dan 310 000 EUR per jaar (zonder 
de aflossingen en de interesten). 
CD&V heeft altijd gepleit voor gra-
tis gebruik van het milieupark, bin-
nen bepaalde grenzen (geen grote 
hoeveelheden en natuurlijk niet van 
buiten Zomergem).

Antoon Vercruysse 
& Luc Lampaert

Geen facturen onder de vijf euro

Een duur lapje 
Veel inwoners van Zomer-
gem vinden dat ze een te 
hoge prijs betalen voor hun 
bouwgrond. Gelijk hebben 
ze! Deze situatie loopt dus 
de spuigaten uit.

Jonge koppels, zelfs al zijn ze goede 
tweeverdieners, kunnen dit zonder 
de hulp van hun ouders niet meer 
aan. Ze zullen dus gedwongen zijn 
naar goedkopere buurgemeentes te 
verhuizen. Nochtans kan het anders. 
CD&V deed dit reeds in het verle-
den voor in bijvoorbeeld Den Boer. 
Zij gaven de bouwgrond niet aan 
één privéontwikkelaar, maar ontwik-
kelden een gemeentelijke verkave-

ling. Zo konden ze bouwgronden 
aan gezinsvriendelijke prijzen 
aanbieden. Daarenboven gaf  de hui-
dige meerderheid de toestemming 
om de natte gronden van Rijvers te 
verkavelen. Om die gronden bouw-
rijp te maken dienden er dus heel 
wat ingrepen te gebeuren. U kan 
dus raden wie daar de rekening voor 
gepresenteerd kreeg. Inderdaad, de 
kopers en niet de projectontwik-
kelaar.
We kunnen niet mooier wonen dan 
in Zomergem. We hebben alle troe-
ven in huis: mooie groene gebieden, 
bruisend uitgaansleven, aanwezig-
heid van scholen en hard werkende 
middenstand ... Jammer dat dit niet 

voor iedereen is weggelegd. De 
liberale markt van vraag en aanbod 
speelt hierin mee. Alleen wie genoeg 
euro’s heeft, kan het spel meespelen. 
Ook op het vlak van sociale wo-
ningbouw laat men kansen liggen. 
Het is lang geleden dat sociale huur-
huizen te koop werden aangebo-
den. Zo hadden huurders eigenaar 
van hun woning kunnen worden. 
Zo zou de financiële toestand van 
die gezinnen verbeterd zijn. Eigen 
haard is immers goud waard.

Hilde De Graeve 
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