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zomergem

Elk jaar betaalt de Zomergem-
naar veel belastingen. CD&V kon 
een symbolische verlaging van de 
personenbelasting bekomen. Zo een 
belastingverlaging kan maar blijven 
duren als uw belastinggeld niet 
zomaar langs vensters en deuren 
buiten gegooid wordt. 

De gemeente Zomergem sluit dit jaar 
af met een verlies van maar liefst 1 
643 035,95 euro. 
Positief is dat het schepencollege nu 
wel ingaat op het CD&V- voorstel van 
enkele jaren terug om investeringen 
ook voor een stuk met eigen middelen 
te financieren. Zo moet men minder 
leningen aangaan. Zomergem kan 
hierdoor aan schuldafbouw doen. 
Toch kan je af en toe vragen stellen 
bij bepaalde projecten. We geven een 

zestal voorbeelden zodat u zicht krijgt 
wat er echt gebeurt met uw geld. 
De Beke- en Paterstraat liggen er 
triestig bij. Er gebeuren daar ver-
keersongevallen, bij hevige regen is er 
wateroverlast en het schepencollege 
heeft de moed niet om hier iets aan te 
doen. Ze blijven maar dure studies be-
talen maar ondertussen is er nog geen 
steen verlegd. CD&V kaartte dit aan 
tijdens de gemeenteraad. Dit dossier 
is opgestart sinds 1999 en elf jaar later 
betaalde men al twaalf studies die al 
duizenden euro’s kostten. 
Een aantal jaar terug kocht het sche-
pencollege skatetoestellen voor de 
jeugd. Het schepencollege overlegde 
niet met de gebruikers en de buurtbe-
woners. Nu staan de skatetoestellen 
opgeborgen in de magazijnen van de 
technische dienst. 

Ongeveer vijf jaar geleden legde de 
gemeente een speelparkje aan ach-
ter de parochiezaal van Beke. De 
eigenaar van de gronden had er het 
schepencollege regelmatig op gewe-
zen dat de gronden nog overgedragen 
moesten worden aan de gemeente. Dit 
is nog altijd niet gebeurd. Doordat de 
school groeit en bloeit zal het speel-
plein daar moeten verdwijnen en komt 
er een refter. Dit is een goede zaak 
voor de school. Het speelplein zal dus 
moeten verdwijnen. Het schepencol-
lege liet de zaken maar op hun beloop 
waardoor de gemaakte kosten voor het 
speelplein verloren geld zijn. 
Ook in Ronsele eindigen de werken 
stilaan. Daar legde men een aantal 
jaren terug een wegversmalling aan. 

Waar gaat uw geld naartoe? CD&V wil dat uw geld goed besteed wordt

Het blunderboek 
van Open VLD-Groen! - sp.a.

(Lees verder blz. 4)
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CD&V pleitte om daar voorlopige 
maatregelen te nemen omdat iedereen 
wist dat men van start ging gaan met 
de werken in Ronsele. De wegver-
smalling is ondertussen uitgegraven 
en vervangen door een nieuwe. Terug 
duizenden euro’s in het water. 

In het voorjaar van 2010 opende het 
schepencollege een nieuwe wegel tus-
sen het Schipdonk-kanaal en de Aza-
leastraat. Zonder enige vergunning 
deed men werken op privégrond. De 
nieuwe wegel moest na enkele weken 
terug dicht. De wegel had men ver-
legd zodat er inkijk was in de tuinen 
van de nieuwe woningen. Opnieuw 
waren dit verloren kosten. 

De stoeltjeslift in het gemeentehuis 
moest er voor zorgen dat mensen die 
minder mobiel zijn ook toegang kre-
gen tot de raadzaal. Dit was een nobel 
initiatief. CD&V vindt het jammer dat 

men niet koos voor een volwaardige 
lift. Zo konden mensen gemakke-
lijk naar boven, kon men ook zware 
materialen (bv. voor een tentoonstel-
ling of om een receptie te organiseren) 
naar boven brengen. CD&V weigerde 
dan ook om de 100 000 euro die dient 
om de raadzaal op de smukken, goed 
te keuren. Na jaren zagen keurde de 
dienst onroerend erfgoed het plaatsen 
van een lift goed (bij het bouwen van 
de aanbouw van het gemeentehuis 
mocht dit toen niet). Het schepencol-
lege heeft de kans laten liggen om 
een volwaardige lift te installeren en 
investeerde duizenden euro’s voor een 
halve oplossing. De actuele stoeltjes-
lift biedt geen degelijke oplossing 
voor het probleem van toegankelijk-
heid voor alle Zomergemse inwo-
ners. Soms werkt de lift niet en veel 
mensen zien het niet zitten er gebruik 
van te maken.   

Beste mensen, je ziet dat het geld 
niet altijd efficiënt wordt besteed. We 
zullen daarom het schepencollege 
blijvend op de hielen zitten zodat uw 
geld goed besteed wordt.

(Vervolg van blz. 1)

CD&V is al lange tijd nauw betrok-
ken bij de inrichtingsplannen van 
Den Boer. Vele jaren terug kwa-
men wij tussen bij het College om 
eindelijk een definitieve oplossing te 
vinden voor de parkeerproblema-
tiek rond de sporthal en het zwem-
bad aan den Boer. Deze aanpak was 
nodig geworden na de realisatie van 
de tweede sporthal door de toenma-
lige CD&V-meerderheid. Meer en 
meer inwoners kwamen sporten en 
de druk op de omgeving was gevoe-
lig toegenomen. 

Het College heeft er heel wat tijd 
over gedaan om de zaken te realise-
ren, maar ze hebben ook goed ge-
luisterd naar de oppositie die steeds 
een maximale inspraak van de buurt 

heeft geëist. De inspraakprocedure 
leidde uiteindelijk tot een advies van 
GECORO van vier bladzijden en 
elf bezwaarschriften van de buurt. 
Voor een dergelijk beperkt plan wel 
uitzonderlijk. 
Het mag duidelijk zijn dat CD&V 
vragende partij was voor een goede 
aanpak van het College, zeker in 
verband met de stofferige parking die 
in de zomer vaak onbruikbaar was en 
dus de verkeerssituatie in Den Boer 
verziekte. Er is inderdaad een drin-
gend parkeerprobleem waaraan hope-
lijk nu een oplossing werd gegeven 
De buurt heeft soms last van hinder 
(vandalisme en zwerfvuil). Hier is 
zeker nog een taak voor de politie 
en het College weggelegd. CD&V 
reageerde destijds woedend toen het 

College zei dat de buurtbewoners op 
de hoogte waren van de aanwezig-
heid van het sportterrein en dat ze 
maar moeten aanvaarden dat een der-
gelijke sportinfrastructuur uitbreidt.
Ja, wij ook zijn fier op zo een mooie 
sportinfrastructuur, maar de situatie 
tien jaar terug is niet te vergelijken 
met nu en een nieuwe situatie vroeg 
een creatieve aanpak van de proble-
men. Wij waren steeds voor een om-
geving met een esthetisch monumen-
taal cultureel en groen uitzicht (lage 
beplanting) en een goed ingebouwde 
fietsenstalling. Laat ons hopen dat 
de buurt er een gezellig binnenplein 
aan overhoudt waar de mensen elkaar 
kunnen ontmoeten.

Luc Lampaert

’t Wordt mooi aan den Boer
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Geblunder 
communicatie 
rond fietspad 
Spinhoutstraat
De onteigeningsprocedure voor het 
fietspad in Nekke-Spinhoutstraat 
verliep tot nu toe stroef. De communi-
catie liep mank. Eigenaars belden ons 
op om te melden dat ze een algemene 
brief kregen tijdens de grote vakantie 
waarin stond dat hun eigendom zou 
onteigend worden. Dit zorgde voor 
grote onrust: over hoeveel m² ging 
het? Ging het over hun volledige ei-
gendom? Uiteindelijk is er een goede 
beslissing genomen om eerst alles af 
te palen en dan pas te starten met de 
onderhandelingen. Zo kunnen mensen 
echt inschatten waarover men spreekt 
en kan men pas echt al dan niet ak-
koord gaan. 
De laatste jaren zijn er heel wat ont-
eigeningen gebeurd. Zo is men ook 
bezig met onteigeningen van mensen 
in Stoktevijver. Als men van Waar-
schoot naar Zomergem rijdt, moet 
men voorrang geven aan de Lieve-
brug. Daar is het zicht beperkt door 
een haag. CD&V betreurt dat voor de 
aanleg van het fietspad in Stoktevijver 
er geen grond wordt onteigend van 
een lid van het schepencollege. Door 
het achteruit plaatsen van de haag zou 
men in Stoktevijver een beter zicht 
krijgen op de gevaarlijke bocht. Het 
schepencollege weigerde in te gaan op 
ons voorstel. Wij vinden het spijtig dat 
men hier niet koos voor het algemeen 
belang.  

Meer geld voor verenigingen
In het cultuurbeleidsplan pleitte de cultuurraad voor een verhoging van het totale budget voor cultuursubsidies. Het 
huidige bedrag van 12 500 euro is sinds 2003 niet aangepast. De waarde van een punt voor basis- en werkingssubsidie is 
sindsdien verminderd van 3,87 naar 2,12 (elk punt is dus 40% minder waard). Daarom wilde CD&V het bedrag optrek-
ken met 2 500 euro. Dit zou de werking van al onze mooie verenigingen ten goede komen. Uiteindelijk werd dit punt 
GOEDGEKEURD. Zo kon CD&V via een constructief voorstel terug iets realiseren.

Onkruid wieden
CD&V pleitte al lang voor een beter onderhoud van onze straten. Doordat er 
geen onkruidverdelgers mogen gebruikt worden, hebben we altijd gewaar-
schuwd dat het schepencollege heel veel druk ging leggen op de groendienst. 
Deze kunnen maar het onkruid aanpakken met genoeg personeel en goed 
materiaal. We zijn dan ook blij dat men eindelijk ingaat op ons voorstel om een 
veegmachine aan te kopen met Vlaamse subsidies.
Martine Lataire-Gyssels kwam op de gemeenteraad nog eens tussen voor een 
goed groen-onderhoud. Ook in de sociale woonwijken is dit belangrijk. Het is 
jammer dat “Elk zijn dak” (waarvan de voorzitter een Open VLD-raadslid is) 
zijn verantwoordelijkheid niet opneemt. 



Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd
of geciteerd, graag met bronvermelding: CD&V-DIRECT

.direct: Informatieblad van de CD&V
hoofdredacteur: Stefaan Deleeck
verslaggever ter plaatse: Tony Vermeire 
(tonyvermeire@hotmail.com)
fotografie: Daniël Rys
verantwoordelijke uitgever: Pieter Demeester
re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel
fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be

colofon

8 .direct Informatieblad CD&V - jaargang 10 - nr. 6 - november - december 2010

In de krant kon je de top tien van 
de problemen lezen, waarvoor men 
CD&V-raadslid Martine Lataire-
Gyssels opbelde in de eerst helft van 
2010. Hieronder een kort overzicht.

•	Aantal binnengelopen telefoontjes 
in 2010: 119 of gemiddeld één om 
de twee dagen.

•	Vaststelling: gemeente houdt te wei-
nig rekening met de dagdagelijkse 

problemen van de Zomergemnaars. 
•	Aanpak: telkens bekijk ik het pro-

bleem grondig, stel een dossier op 
en speel het probleem door aan de 
bevoegde schepen.  
Ik dring er bij hem of haar op aan 
zo snel mogelijk voor een oplos-
sing te zorgen. Ook achteraf blijf ik 
opvolgen.  
Indien geen resultaat bel ik des-
noods zelf de nutsmaatschappij op. 

Als de schepen écht niet meewil, 
wordt het natuurlijk moeilijk…

•	Waarom? Álle Zomergemnaars 
moeten toch minstens een aan-
spreekpunt hebben voor hun proble-
men, hoe groot of hoe klein ook.  

•	Mijn slogan blijft ‘Probleem gezien, 
bel Martine’. Ik ben én blijf bereik-
baar, ook buiten de verkiezings-
periode. Blijf bellen naar  
0479 96 87 20

Wil je ook op de hoogte 
blijven van wat er reilt en 
zeilt in Zomergem?
Surf naar www.zomergem.cdenv.be of naar www.tonyvermeire.be
Je kan je ook abonneren op een digitale nieuwsbrief: 
stuur een mail naar tonyvermeire@hotmail.com

Probleem gezien? Bel Martine!

Halfjaarrapport 2010 van Martine


