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Geen kat in een zak kopen…

Bekijk eerst of dit project 
haalbaar is
Het schepencollege wil nog voor de 
zomervakantie een haalbaarheidsstu-
die uitvoeren. CD&V wil de resultaten 
van die studie afwachten om dan een 
beslissing te nemen. Nu is het dossier 

onvolledig. We willen dat het schepen-
college geen tweede keer een kat in 
een zak koopt. Dit project is te duur 
om over één nacht ijs te gaan. Onder-
tussen is de groene long veilig door 
het advies van Onroerend Erfgoed: 
er mag geen verkaveling komen. Het 

schepencollege gaf  de eigenaars bij 
de eerste compromis de toestemming 
om de ene helft te bebouwen. Onroe-
rend Erfgoed floot het schepencollege 
gelukkig terug: de bebouwing die het 
schepencollege zou toelaten langs de 
weg die de gemeente ging betalen, 
mag niet! Ook al koopt de gemeente 
de groene long niet aan, er mag niet 
meer verkaveld worden. 

Wat is er nog onduidelijk?
Welke vragen zijn er nog voor dat we 
een beslissing kunnen nemen? We 
geven enkele voorbeelden: 
1) Het schepencollege koopt de helft 
van de groene long aan en zal op eigen 
kosten een afsluiting plaatsen midden 
de groene long van twee meter hoog. 

(vervolg lees p. 4)

De vorige compromis voor de aankoop van de helft van de 
groene long werd door Onroerend Erfgoed afgekeurd. Zo 
wilde het schepencollege een weg aanleggen midden de 
groene long op uw kosten. De eigenaars van de gronden 
mochten op de andere helft van de groene long wel wonin-
gen bouwen. Dat Groen! kon toelaten dat er op de ene helft 
van de groene long mocht gebouwd worden is ongelofelijk! 
Het schepencollege legde nu een nieuwe compromis aan de 
gemeenteraad voor die 13,50% duurder is. CD&V heeft het 
punt over de aankoop van de groene long uitgesteld tot alle 
onduidelijkheden weggenomen zijn. We willen niet dat Zo-
mergem een kat in een zak koopt.



Hilde is zelf  actief  in tal van verenigen 
die opkomen voor mensen met een 
beperking. Vaak is daar de algemene 
doelstelling om volledige integratie na 
te streven in onze maatschappij. Dit 
is voor veel mensen evident. Toch 
ervaren ouders en begeleiders immers 
dat mensen met beperkingen zich 
vooral goed voelen bij lotgenoten. 
Onderwijs en sport zijn daar de voor-
beelden bij uitstek voor. Daar moet er 
immers gepresteerd worden, word je 
gemeten en vergeleken met  anderen. 
Ook al is de Olympische gedachte dat 
“deelnemen belangrijker is dan win-
nen” nog zo waar, niemand houdt 
ervan steeds het onderspit te moeten 
delven. CD&V juicht deze sportdag 
dan ook toe.
De CD&V-fractie staat dus achter het 
principe van maximale integratie, maar 

differentiatie en extra aandacht waar 
nodig. De oppositie dankt dus reeds 

vanavond al de mensen die zich actief   
inzetten voor dit project. CD&V wil 
ook de Zomergemse sportfunctionaris 
en zijn team feliciteren omdat er naast 
de sportdag ook een sportkamp in 
Zomergem zal georganiseerd worden.
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De Burensportdienst van het Meetjesland zal op 10 sep-
tember een sportdag voor mensen met een beperking 
organiseren. Hilde De Graeve vindt het initiatief voor zo’n 
sportdag lovenswaardig. Over de gemeentegrenzen heen 
is er zo aandacht voor mensen met beperking.

(vervolg van p. 1)
Gaat Onroerend Erfgoed akkoord 
dat men de groene long midden-
door snijdt door een afsluiting van 
twee meter hoog?
2) Waar gaat men de mensen die het 
gemeenschapscentrum bezoeken 
laten parkeren? Hoe moeten die 
mensen van de parkeerplaatsen naar 
het gemeenschapscentrum op de 
oude jongensschool?
3) Is er genoeg geld? De aankoop 
van de groene long kost nu 13,50% 
meer (zo’n 823 500 euro). Daar ko-
men nog allerlei kosten bij (aanleg, 
notariskosten, studiekosten, on-
derhoud …). Voor CD&V moet er 
prioritair geld voorzien worden voor 
de uitbouw van bijkomende infra-
structuur voor de socio - culturele 
verenigingen. Schepen De Jaeger 
herhaalde nog eens op de gemeen-
teraad dat dit project tussen de 1 

à 7 miljoen euro kan kosten. Een 
groot verschil. CD&V wil duidelijk-
heid: wat kan de gemeente nog aan? 
CD&V heeft hard gevochten voor 
een belastingverlaging. We willen er 
alles aan doen dat deze belastingver-
laging behouden blijft. 
4) Wanneer krijgen we eens een 
overzicht met de subsidies die men 
wil aanvragen? Zo zou de gemeente 
Zomergem al veel minder zelf  moe-
ten betalen. 

Hoeveel tijd is er nog?
Voor CD&V staan de projecten van 
het gemeenschapscentrum op de 
oude jongensschool en de groene 
long niet los van elkaar. De compro-
mis die het schepencollege afsloot 
met de eigenaars van de groene long 
is geldig tot 15 oktober 2011. We 
willen dat de haalbaarheidsstudie 
grondig, maar snel wordt uitgevoerd 

en dat we zo snel mogelijk ant-
woord krijgen op onze vragen. Zo 
kunnen we nog voor de einddatum 
van 15 oktober 2011 een beslissing 
nemen. 

Meer uitleg vindt u op www.zomer-
gem.cdenv.be

Ben je ook fan van Beke, Oostwin-
kel, Ronsele of  Zomergem? 
Wil je meedenken over de toekomst 
van Zomergem en CD&V Zomer-
gem ondersteunen, neem gerust 
contact op met tonyvermeire@
hotmail.com. 
Wil je ook lid worden van CD&V 
Zomergem, contacteer dan Martine 
Gyssels 0479 96 87 20 of  mail haar: 
martine.gyssels@telenet.be

CD&V blij met sportdag voor mensen met een beperking



Nu de werken in Ronsele achter de 
rug zijn, plaatste Steven Lambert dit 
punt opnieuw op de agenda van de 
gemeenteraad. Aan de school van 
Ronsele racen de auto’s en vrachtwa-
gens  voorbij. Op het kruispunt met 
de Eikendreef  gebeurden er al vele 
ongevallen. Het kruispunt is gelegen 
voorbij een gevaarlijke bocht. CD&V 
vroeg in het verleden al verkeersrem-
mende maatregelen. 
Er kwamen fluopotloden om aan te 
duiden dat er een school in de omge-
ving is. Steven peilde in de gemeente-
raad wanneer de verkeerskussens aan 
de schoolomgeving er komen. Het 
schepencollege antwoordde dat de 
verkeerskussens in de technische dienst 
liggen, maar dat er vijf  mensen van 

de technische dienst ziek zijn. Men 
wachtte ook op goed weer (sic). Als u 
dit artikel leest zou alles aangebracht 
moeten zijn…

CD&V Zomergem diende een 
bezwaarschrift in tegen een 
nieuw hoogspanningsstation in 
Zomergem. CD&V Zomergem is 
ervan overtuigd dat onze ge-
meente meer dan genoeg inspan-
ningen heeft geleverd door zowel 
het transport van elektriciteit als 
het transport van aardgas toe 
te staan. Het bijkomend hoog-
spanningsstation moet voor ons 
geplaatst worden in een indus-
triegebied en niet in de open 
ruimte of  landbouwgebied en 
zeker niet in het landschappelijk 
waardevol landbouwgebied zoals 
in dit geval. 

Luc Lampaert
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Steven Lambert vraagt al 
jaren aandacht voor de 
verkeersveiligheid aan de 
kleuterschool van Ronsele. 

Verkeer Ronsele school remmen

Tegen bijkomend 
hoogspanningsstation in Zomergem 
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Met een mail op 3 juli 2010 drong Tony 
Vermeire er op aan om de bereikbaar-

heid van de openbare gebou-
wen te verhogen. Het is bv. 
echt moeilijk voor de mensen 
met een rolstoel om tot aan 
de bibliotheek te komen. 
De stoep is er hoog en aan 
de deur loopt het wat naar 
omhoog waardoor de deur 
die ook al naar buiten draait 
bijna niet open te krijgen is. 

Ook ter hoogte van het voetbalveld is 
de stoep te hoog voor rolstoelgebrui-
kers. Ik hoop dat dit prioritair wordt 
aangepakt. Op sommige plaatsen 
worden opritten verlaagd voor indivi-
duele burgers, waarom dan niet aan de 
openbare gebouwen zodat mensen met 
een rolstoel ook toegang krijgen tot de 
bibliotheek en het voetbalveld?
Tony kreeg op 5 november 2010 ant-

woord dat men daar volgend jaar werk 
van zal maken. 
Op de gemeenteraad gaf  men enkele 
voorbeelden wat men nu al had gerea-
liseerd. Bij de nieuwbouw Den Oepites 
is er rekening gehouden met de toegan-
kelijkheid voor iedereen. De provincie 
zal de toegankelijkheid van Den Boer 
doorlichten. In het zwembad is er een 
lift voor mensen met een motorische 
beperking. Er zijn ondertussen ook 
twee bijkomende parkeerplaatsen voor 
mensen die minder mobiel zijn. De 
schepen stelde dat er voor het voetbal-
veld en de bibliotheek minder proble-
men zijn. Tony Vermeire ontkende dit. 
Het zijn de mobiele mensen die zeggen 
dat dit geen probleem is. We moeten 
leren kijken vanuit de bril van min-
der mobiele mensen. CD&V zal ten 
gepaste tijde zelf  eens in een rolstoel 
plaats nemen. Zo leven we geconfron-
teerd met de problemen van de minder 
mobiele mensen. De schepen beloofde 
om de hoge opstand aan de bibliotheek 
en aan het voetbalveld aan te passen.

Minder mobiele mensen botsen soms op obstakels langs 
de weg. Een rolstoelgebruiker had Tony Vermeire opge-
beld rond een aantal hindernissen. Zo zijn de borduren 
aan de bibliotheek en aan het voetbalveld te hoog voor 
rolstoelgebruikers. We moeten als politici eens durven 
kijken door de bril van minder mobiele mensen. 

Er is al veel geschreven 
over de groene long. CD&V 
wil graag ook uw mening 
weten. Moet het gemeen-
tebestuur de groene long 
achter de jongensschool 
aankopen? 

Door de bril van minder mobiele mensen durven kijken

Laat uw mening horen

Op onze nieuwe site www.zomergem.cdenv.be vindt u meer informatie. Daar kunt u zich ook inschrijven voor de 
nieuwsbrief  ‘fan van Zomergem’. Op facebook vindt u op de pagina ‘fan van Zomergem’ ook leuke, kleine 
weetjes wat er allemaal in Zomergem gebeurt. 
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Eventueel commentaar:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………

Meer lezen?

Deponeer dit strookje voor 1 juni in één van onze brievenbussen:
Tony Vermeire, Uitgem 4, 9930 Zomergem • Luc Lampaert, Kruisdreef  5, 9930 Zomergem • Hilde De 
Graeve, Lt. Dobbelaerestraat 76A, 9930 Zomergem • Mieke Van De Velde, Hoetsel 46, 9930 Zomergem • 
Lucia De Witte, Vaartkant 6, 9931 Oostwinkel • Christophe Huysman, Oostwinkeldorp 34, 9931 Oostwinkel 
• Martine Lataire-Gyssels, Kloosterstraat 21, 9930 Zomergem • Steven Lambert, Kleitstraat 21,  9930 Zo-
mergem • Jean-Pierre Verlot, Kerkplein 10, 9932 Ronsele • Marleen Pattyn, Oude  Staatsbaan 84, Beke


