
Geslaagd 
‘Ribfestijn’

Het ribfestijn op zaterdag 25 oktober werd een groot succes. Meer dan honderd-
vijftig mensen schoven aan. Bedankt aan alle mensen die kwamen en aan onze 
vrijwilligers!

Nog enkele sfeerbeelden op pagina 5.
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zomergem

Elkaar een gelukkig jaar wensen is 
goed. Samen aan een gelukkig jaar 
werken is beter.

Overal waar mensen voor elkaar kiezen, 
kiezen zij voor een betere samenleving. 
Door de zaken aan te pakken, door 
creatief te zijn en te ondernemen blijkt 
dat mensen tot grote daden in staat zijn. 
Ziekenhuizen, scholen, rusthuizen, thuis-
zorg, jeugdverenigingen en nog veel meer 
initiatieven en organisaties begonnen 
ooit als geëngageerde inzet van en voor 
mensen. Daarom ook dat wij het gezin 
zo sterk verdedigen. Maar ook de buurt, 
het verenigingsleven, tot heel Zomergem, 
heel Vlaanderen, ja zelfs heel Europa en 
als het kon de hele wereld.
We beleven stormachtige economische 
tijden, waaraan niemand ontsnapt. Maar 
crisissen zijn uitdagingen. Een overheid 
heeft weinig vat op de internationale 
economie. Wij willen de mensen dus niet 
wijs maken dat we via overheidsingrepen 
ons land kunnen isoleren uit de bedrei-
gingen van de buitenwereld. Maar we 
willen de mensen wel sociaal-economisch 
sterker maken, zodat ze beter bestand zijn 
tegen de grillen van de wereldeconomie. 
We willen ook ondernemers en bedrijven 
versterken, zodat zij op hun beurt onze 
economie versterken. 
Alleen door oprechte samenwerking kun-
nen we ervoor zorgen dat niemand in de 
kou blijft staan. Dat is de kerstwens van 
CD&V voor U.

Marianne Thyssen, nationaal voorzitter CD&V

Antoon Vercruysse, voorzitter CD&V Zomergem

Samen werken aan 
een gelukkig nieuw jaar

Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 24 januari ben je vanaf 20 uur welkom 
in het parochiaal centrum voor onze GRATIS receptie.



4 .direct Informatieblad CD&V 

Wie is Luc Lampaert?
Naam: Luc Lampaert
Geboortedatum: 9 mei 1956
Politiek actief in: Zomergem (gemeente-
raad) en Oost-Vlaanderen (als provincie-
raadslid) 
Lievelingsgerecht: braadworst met puree 
en appelmoes
Lievelingsbloem: rode rozen 
Lievelingsprogramma op TV: Vlaande-
ren Vakantieland
Lievelingskleur: oranje
Mijn hobby’s: reizen en tuinieren 
Ik hou van: een gezellige babbel met 
vrienden op een terras en een goed glas 
rode wijn
Ik haat: zwartkijkers, klagers, kwezels, 
racisten, geweldenaars, leugenaars, 
lawaaimakers zonder inhoud, betweters, 
stoefers, huichelaars en egoïsten
Beroep: attaché bij de Federale Over-
heidsdienst (vroeger Ministerie) Bui-
tenlandse Zaken, Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking (dienst 
interne controle)
Mijn allergrootste wens: als CD&V’er 
mee kunnen participeren in het dagelijks 
bestuur van de gemeente. Meewerken met 
een creatieve ploeg mensen die willen 
luisteren naar de inwoners en het geluk 
en het welzijn van anderen voor ogen 
hebben. Zorgen voor een gemeente waar 
het goed en mooi is om te wonen en waar 
men alles (onderwijs, sport, ontspanning, 
winkels…) dicht bij de hand heeft
Wat ik in de politiek al kon doen: ik 
alleen heb niks gedaan. Ik ben fier dat 
ik met mijn collega’s uit het college en 
de gemeenteraad kon zorgen voor de 
uitbouw van Zomergem (bomen langs de 
wegen, overal bloembakken, een nieuwe 
sporthal, voetpaden en een fietspad langs 
het Schipdonkkanaal en de Lieve, nieuwe 
openbare verlichting en bijna overal wa-
terleiding, TV-distributie en aardgas, een 
mooi gerestaureerd gemeentehuis en knap 
gerestaureerde kerken plus een gezellige 
dorpskernvernieuwing in alle deelgemeen-
ten, start van de speelpleinwerking en de 
kinderopvang

Schandalige reacties op de gemeente-
raad van oktober. In de nieuwe verka-
veling “De Boomgaard” vraagt men 
nu al enkele jaren een speelterrein. Het 
schepencollege had een studiebureau 
aangesteld. Deze organiseerden een in-
spraakmoment met zo’n twaalftal men-
sen op een woensdagmiddag. Dit leidde 
tot een onwettig plan. Het voldeed niet 
aan de eisen van het BPA. 

Deze studie diende tot niks. Uiteindelijk 
heeft men nu een nieuw plan door een 
tuinarchitect laten maken. 
Het is jammer dat men dit plan niet wil 
voorleggen aan de mensen van Oostwin-
kel. Tot vier keer toe vroeg CD&V een 
inspraakvergadering met Oostwinkel. De 
VLD-schepenen wimpelden dit af met 

volgende stoute uitspraken: “De mensen 
denken toch alleen aan zichzelf en rea-
geren egoïstisch”, “van inspraak komt er 
oorlog”, “als ge blijft aandringen, maken 
we er een kerkhof van”. Telt de mening 
van de Oostwinkelnaar niet? CD&V 
vindt dat het na jaren stilstand niet op één 
vergadering zal aankomen. “De dorps-
vedetten” zijn enthousiaste inwoners van 
Oostwinkel die een feestweekend orga-
niseren. Zij willen een voetbalplein waar 
ook een feesttent kan komen voor hun 
kermis. Daarnaast moet er ook plaats zijn 
voor speeltuigen. Het speelplein is zo’n 
1500 m² groot. De helft gras en de andere 
helft voor speeltuigen, bankjes,... zou een 
mooi compromis kunnen zijn. Jammer dat 
de meerderheid deze voorstellen zomaar 
verwierp. 

College wil 
Oostwinkel monddood

Oostwinkel verdient ook een mooi speelpark

Fracties CD&V 
vernieuwen

Bernard Van der Auwermeulen nam ontslag als gemeenteraadslid van Zomergem.
Jean-Pierre Verlot is de wettelijke eerste opvolger in de gemeenteraad. Daardoor schuift 
hij door van de OCMW- naar de gemeenteraad. 
In de OCMW-raad wordt Jean-Pierre door Kurt Defoor opgevolgd. Kurt kwam in 2006 
voor het eerst op en behaalde onmiddellijk een mooi resultaat. Hij zal zich ten volle 
inzetten in de OCMW-raad. 
We zijn er zeker van dat deze twee mensen zich vlug thuis zullen voelen binnen onze 
fracties. We zullen samen blijven vechten voor een belastingverlaging op korte termijn!
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Zomergem is één van de duurste ge-
meenten op het vlak van belastingen in 
Oost-Vlaanderen. CD&V wil daarom 
in 2009 een belastingverlaging. Dit jaar 
sprong de Vlaamse regering bij met 
100 euro per inwoner. We willen dat 
een deel van dat geld terug gaat naar 
de Zomergemnaar. 

Betaal je niet langer blauw
In november plaatste CD&V in elke 
deelgemeente borden met een duidelijke 
boodschap: “Betaal je niet langer blauw! 
Een belastingverlaging nu!”. Op dat mo-
ment was het schepencollege bezig met 
de begroting 2009. In dat document staat 
hoeveel belastingen we moeten betalen in 

2009. CD&V Zomergem vindt dat de be-
lastingen naar beneden moeten. In 2008 
ligt de aanvullende personenbelasting in 
Zomergem op 8,5%. Ten opzichte van het 
Vlaams gemiddelde van 7,18 % is dit een 
pak hoger. 

Vlaamse droom wordt ferm belast
Elke Vlaming wordt met een baksteen in 
de maag geboren. Als je de “grondlas-
ten” bekijkt in Zomergem zou je maag 
wel eens omdraaien. In 2008 heffen de 
gemeenten uit Gent-Eeklo gemiddeld 
1220,37 opcentiemen. In Zomergem is 
dat 1.375. Deze belastingen werden door 
de VLD in 2002 verhoogd. Daarnaast zijn 
er nog belastingen op motorvoertuigen, 
de algemene belasting, betalend milieu-
park… 

De Zomergemnaren verdienen dus een 
belastingverlaging, NU! 

Belastingverlaging NU

Respect
Op de gemeenteraad van 15 okto-
ber kaartte ik het open zicht op de 
grafkelders op het milieupark aan. 
Het overlijden van een geliefde is een 
gevoelig en emotioneel iets. Uit respect 
voor de mensen voor wie het zicht op 
grafkelders een luguber beeld is, drong 
ik er op aan om deze uit het zicht te 
plaatsen.  
Ik wil hierbij trouw blijven aan mijn 
verkiezingsbeloftes. Ik zet mij in voor 
de dagelijkse problemen of bezorgd-
heden waar iedere inwoner mee te 
kampen heeft en van wakker ligt.
De LUXE-projecten die met het 
grootste budget gaan lopen, laat ik aan 
anderen over.
Dit punt werd tenslotte aanvaard en 
er werd toegezegd de grafkelders te 
verplaatsen. Ik volg dit verder op.

Martine Lataire-Gyssels

Geslaagd 
‘Ribfestijn’

Het ribfestijn op zaterdag 25 oktober 
werd een groot succes. Meer dan hon-
derdvijftig mensen schoven aan. Bedankt 
aan alle mensen die kwamen en aan onze 
vrijwilligers! Onze volgende activiteit is 
de nieuwjaarsreceptie. Op zaterdag 24 
januari ben je vanaf 20 uur welkom in het 
parochiaal centrum voor onze GRATIS 
receptie. 
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Nieuwsgierig wat er allemaal leeft in Zomergem? Op www.zomergem.cdenv.be vind 
je de standpunten van onze partij en ook het gemeentelijk nieuws. 
Surf ook naar: http://tonyvermeire.skynetblogs.be. Elke dag krijg je een bericht over 
Zomergem: groot nieuws, maar ook leuke weetjes of nieuws uit onze verenigingen…

Goedkoper 
natuurgebied
Het Zomergems schepencollege wil na-
tuurgebied aankopen. Hiervoor leggen 
ze op zes jaar tijd 75 000 euro opzij. 
CD&V betreurt dat het schepencol-
lege niet overlegt met het kabinet van 
minister Crevits (CD&V). De Vlaamse 
regering trekt hier dit jaar 8,9 miljoen 
euro voor uit. 

CD&V Zomergem wil ook dat de 
kwetsbare natuur beschermd wordt. Zo 
bescherm je uitstervende dieren- en plan-
tensoorten en kan je de inwoners laten 
genieten van natuur. Het schepencollege 
overwoog om een stuk grond in Diepen-
beek aan te kopen. Dit dossier werd niet 
goed aangepakt. 

We stelden ons drie vragen
1) De schepen van milieu kon op de 
gemeenteraad niet antwoorden op onze 
vraag of dit stukje ondertussen al aan een 
privé-eigenaar is verkocht. Ondertussen 
werd duidelijk dat dit stukje al privé is 
verkocht. 
2) CD&V Zomergem vond dat men op 
zoek moest gaan naar grond binnen het 
groengebied. Landbouwgebied wordt 
schaars en hebben we ook nodig voor o.a. 
de voedselproductie. Kijk maar eens naar 
de hogere voedingsprijzen.
3)Moet de gemeente dit aankopen met 
Zomergems geld? Waarom klopt men niet 
bij de Vlaamse overheid aan om een stuk 
Zomergems grondgebied aan te kopen 
met Vlaamse subsidies? Zo kan ook de 
Zomergemnaar genieten van de natuur 
zonder dit zelf te moeten betalen.

Goed nieuws
De voetpaden in het Molenpark worden 
eindelijk hersteld. Martine Lataire-Gys-
sels (CD&V Zomergem) vroeg maanden 
terug om deze paden aan te pakken. Na 
heel wat acties is men nu op onze vraag 
ingegaan. We stelden voor dat men 
onderhoudsvriendelijke materialen ging 
gebruiken. Het nieuwe voetpad moet ook 
toegankelijk zijn voor iedereen (buggy’s, 
rolstoelen…). We hopen dat men nu ook 
de andere voetpaden zal vernieuwen. 


