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Bedankt aan alle vrijwilligers!
Week van de Vrijwilliger. Van 4 tot 12 maart 2017 

Met honderden zijn ze, de vrijwilligers die zich in Kruibeke inzetten.

Sommigen doen dat elke dag, anderen maken zich met momenten vrij. De één heeft veel 
tijd, de ander wat minder. Maar één ding hebben al onze vrijwilligers gemeen: zij zetten zich 
uit vrije wil in voor een ander, een goed doel, in hun buurt, bij acties, evenementen of in een 
vereniging. Ze zetten hun talenten in en doen dat met plezier en voldoening. 

Aan al die vrijwilligers een dikke merci!     Van CD&V-Kruibeke.

30.000 bloembollen  
aan de kaai van Rupelmonde



Ieder mens telt. Dat is het uitgangspunt waar WIJ voor staat. 
Ieder van ons heeft zijn talenten en gebreken. Het is pas door 
oog te hebben voor een ander dat je zelf kan ontdekken hoe 
je daar het best mee kan omgaan.

Wie zorgt voor een ander, zorgt ook voor zichzelf. Dat is wat 
dagelijks gebeurt in jouw gezin en familie.  Dat is wat weke-
lijks honderden vrijwilligers doen in verenigingen, in buurten, 
bij  de vele evenementen die Kruibeke rijk is. Je doet iets be-
langeloos voor een ander en een goed gevoel krijg je er voor 
in de plaats terug.

Dat is wat ik ervaren heb tijdens de kerstbrunch van het 
Fonds9150 op kerstdag. Tientallen mensen die spontaan lek-
kere gerechten en kerstcadeautjes brachten en hulp aanbo-
den om een prachtig kerstfeest te geven aan 100 mensen die 
het wat moeilijker hebben. Ik verzeker je, iedereen ging met 
een goed gevoel naar huis.      

Er voor zorgen dat u het goed heeft in onze gemeente, dat is 
waar onze CD&V-mandatarissen zich voor inzetten.

De voorbije 4 jaar hebben 
we samen met onze coali-
tiepartner de lijnen uitgezet 
om van Kruibeke een warme, 
sociale gemeente te maken. 
Stilaan krijgen de verschil-
lende projecten vorm. 2017 
en 2018 worden de jaren dat 
deze projecten zullen omge-
zet worden in concrete rea-
lisaties.  Vooraleer we die in 
uw straat of  buurt aanpak-
ken zal de gemeente uw me-
ning vragen. 

Ga die uitnodiging zeker aan en zeg uw gedacht. Met elke 
positieve suggestie die het algemeen belang ten goede komt 
wordt rekening gehouden. Wij willen immers dat u zich goed 
voelt in onze gemeente.  

Filip Vercauteren, Voorzitter CD&V-Kruibeke

De André Lardonstraat, zijstraat van de Kattestraat, schuin tegenover de Kromstraat

Voorwoord voorzitter

Nieuwe wijk, nieuwe straat: de André Lardonstraat
André Lardon was een gekend en gewaardeerd politicus 
in de Provincieraad en de Gemeenteraad van  Kruibeke.   
Hij was zeer actief in het verenigingsleven. 

In zijn jeugd  was André groeps- en gewestleider bij de Chiro 
en bestuurslid van Jeugdhuis Ter Walle. Hij was actief bij de 
plaatselijke KWB-afdeling en medeoprichter van een bloeiende 
sportafdeling.

Beroepsmatig was André veiligheidsverantwoordelijke. Hij 
speelde  een belangrijke rol in het ACW (Beweging.net) zowel 
op het plaatselijk als op gewestelijk vlak.

André was ook vele jaren actief in kunstgroep Signaal, de Waas-
se Landmaatschappij en in de vzw Parochiale Werken van Krui-
beke. Na zijn pensioen werd hij bestuurslid bij OKRA en werd hij 
voorzitter van de Mercator Brassband.

Op politiek vlak was André Lardon één van de meest ervaren 
politici in de gemeenteraad. Hij was een tiental jaar provincie-
raadslid en zetelde sinds 1988 onafgebroken voor CD&V in de 
gemeenteraad. Hij was bij zijn overlijden schepen van milieu, 
cultuur en erfgoed, openbaar groen en tewerkstelling.
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Kasteel Wissekerke wordt ook verder in-
gebed in de omgeving via de nabijgele-
gen Polders van Kruibeke en de link met 
het mooie dorpsplein van Bazel.

Het wandel- en fietsnetwerk is al sterk 
ontwikkeld en kan nu verder worden 
uitgebouwd i.s.m. o.a. Toerisme Oost-
Vlaanderen en Antwerpen.

De beleving van het landschap door te 
fietsen en te wandelen kan versterkt 
worden door de creatie van  specifieke 
natuurbelevingspaden. De waterbus, de 
fietsnetwerken en de fietsostrades spe-
len hierin een belangrijke rol.

Niet alleen de toeristen maar ook eigen 
inwoners zullen ten volle kunnen genie-
ten van deze ontwikkelingen. 

“En we houden het familievriendelijk”, 
aldus schepen Erik.  

Meer informatie: 

Erik Blommaert: 0479/917358.

Meer middelen voor kasteel 
Wissekerke 

Fantastisch nieuws voor ons kasteel. 

Toerisme Vlaanderen maakte eind decem-
ber bekend dat het project ‘Van Steen tot 
Steen langs de Schelde’ € 4.388.000 subsi-
die krijgt. Dit project speelt in op het toeris-
tisch groeipotentieel van de Scheldevallei 
door het openstellen van de kastelen van 
Bornem, Laarne en Wissekerke in Bazel.

Door drie nieuwe toeristische trekkers te 
creëren zal de ganse Scheldevallei een 
sterkere toeristische bestemming worden. 
Toeristen uit Vlaanderen en het buiten-
land zullen hiermee hun weg vinden naar 
de Schelde, de idyllische dorpen en erf-
goed, de streekbieren en de unieke slikken, 
schorren en overstromingsgebieden.

Onze schepen van toerisme en erfgoed Erik 
Blommaert, is bijzonder opgetogen met dit 
nieuws.

“Enerzijds spelen we in op de beleidsnota 
van de Minister van Toerisme die zich niet 
alleen richt naar de klassieke kunststeden, 
maar ook aandacht heeft voor de ruimere 
omgeving, anderzijds krijgen we via deze 
subsidie veel meer mogelijkheden om het 
kasteel Wissekerke verder te laten ontwik-
kelen en te ontsluiten”.  

“Hierdoor kunnen we eindelijk werk ma-
ken van een echt state-of-the-art onthaal 
in de hoeve op het kasteeldomein. In Kas-
teel Wissekerke zullen de bezoekers in de 
voetsporen kunnen treden van een kasteel-

bewoner door middel van een Augmented 
Reality-bril. Zo kunnen we aan de hand van 
de kastelen  een toeristisch traject uitstip-
pelen in de Scheldevallei waardoor Gent 
en Antwerpen verbonden worden.  

“Toerisme Vlaanderen 
maakte bekend dat het 
project ‘Van Steen tot 

Steen langs de Schelde’   
€ 4.388.000  

subsidie krijgt.”



Sterke CD&V-madammen in actie tegen 
cyberpesten

Naar aanleiding van de Internationale dag tegen geweld op vrouwen organiseerde Vrouw en Maatschappij  
Kruibeke op zaterdag 19 november 2016 haar jaarlijkse Witte Lintjesactie.

Annick: “De voorbijgangers kregen een 
wit lintje aangeboden, waarmee een 
signaal gegeven wordt dat ze geweld 
op vrouwen veroordelen en beloven 
zelf nooit geweld op vrouwen te plegen. 
Een flyer gaf meer uitleg over de actie.”

Isolde: “Dit jaar kreeg specifiek het cy-
bergeweld tegen vrouwen de aandacht. 
Het geweld op vrouwen beperkt zich 
immers niet enkel tot de fysieke ruimte, 
maar speelt zich steeds vaker online 
af.  De impact en de gevolgen hiervan 
voor vrouwen worden vaak onderschat.  
Zo kan cybergeweld leiden tot verlies 
van loon en jobkansen, angst, depres-
sie en soms zelfs tot zelfmoord.”

Els: “Met deze actie wil Vrouw en Maat-
schappij Kruibeke hun steun betuigen 
aan alle mensen die het slachtoffer 
zijn van geweld. Ook wij zijn moeders 
van kinderen die steeds meer online 
doen. Die digitale wereld heeft veel 
voordelen, maar als vrouw kunnen we 
niet aanvaarden dat cybergeweld de 
leefwereld van onze kinderen onveilig 
maakt”.

Maria Van Ruyssevelt, Ingrid Anné, Annick Huyghe, Pia De Monie en Isolde Coens delen witte lintjes uit aan Delhaize en Carrefour.



Twee jonge CD&V-wolven “in de kijker”
Thomas en Dries, stel jullie eens kort voor:

Thomas: “Ik ben een getrouwde kerel 
van 28 jaar, die al heel zijn leven in Ba-
zel woont. Ik werk als reach-trucker, 
en engageer me voor KWB en Bewe-
ging.net. Ook zit ik in de OCWM-raad 
en het PWA-bestuur. Wat ik over heb 
aan vrije tijd breng ik graag door in de 
tuin, of ik lees een goed boek, leg een 
reggae-LP op of ga reizen.”

Dries: “Ik ben Dries Canfyn en ben 26 
jaar.  Zoon van Els Buytaert, juf Els 
van SJB Rupelmonde en van Tuur 
Canfyn, architect. Samen met mijn 
jongere broer Tars wonen wij in de 
Gravin Margaretalaan in Rupelmon-
de. Beroepshalve werk ik als ‘Oracle 
Consultant’ bij iAdvise.

Op een paar omzwervingen na, voet-
bal ik al sinds mijn kinderjaren bij 
KOFC Rupelmonde. Ik ben ook oud-
lid en oud-leider van de scouts van 
Rupelmonde.”

Waarom kiezen jullie als jongere 
voor CD&V?

Dries: “In 2012 wou ik mij verkiesbaar 
stellen, jongeren moeten maximaal 
betrokken zijn bij het lokale beleid. 
Bij CD&V kreeg ik deze kans. Tot mijn 
grote verbazing met een goed resul-
taat, sinds 2013 ben ik OCMW-raads-
lid in Kruibeke.  In januari 2016 heb ik 
uittredend CD&V-jongerenvoorzitter 
Thomas Laureys opgevolgd. “

Thomas: “Ik probeer steeds beide 
kanten van de medaille te bekijken. 
Het ‘enerzijds – anderzijds’ verhaal is 
iets waar dikwijls lacherig over wordt 
gedaan, maar het is wel de realiteit. 
Een centrumbeleid lijkt mij dan ook 
het rechtvaardigst. Bij CD&V vind ik 
dit terug.” 

Wat doen jullie zoal in de OCMW-
raad?

Thomas: “Sinds 2016 zetel ik in de 
raad dus momenteel probeer ik 
vooral zoveel mogelijk bij te leren. 
Ik zetel ook in het Bijzonder Comité 
Sociale Dienst. We proberen mensen 
hun problemen persoonlijk te behan-
delen. We zijn voor velen hun laatste 
houvast. “

Dries: “Als raadsleden zorgen wij sa-
men met de professionele krachten 
voor een eerlijk sociaal beleid in onze 
gemeente. De algemene reglementen 
en voorschriften vind ik belangrijk 
maar ook de individuele beslissin-
gen over personen in moeilijkheden 
moeten goed overdacht genomen 
worden.”

Waar willen jullie je voor inzetten?

Thomas: “Binnen het OCMW probeer 
ik het onderzoek naar het zorgbedrijf 

Waasland op te volgen. Ik geloof in 
de voordelen van een grotere en be-
tere samenwerking binnen het Waas-
land.“

Dries: “Samen met jongeren in dia-
loog gaan over actuele en lokale 
politieke thema’s is voor mij dé uit-
daging. Samen met onze schepenen 
en gemeenteraadsleden wil ik het 
jongeren- en sportbeleid verder uit-
bouwen.”

Wat is tot dusver jullie favoriete 
realisatie?

Thomas en Dries: “Binnen de ge-
meente zijn we heel tevreden met de 
nieuwe manier van communiceren, 
waarvan ‘Kruibeke Info’ en de nieuwe 
website concrete voorbeelden zijn. 
Verder zijn we ook blij dat er eindelijk 
terug in ons wegennet en patrimoni-
um geïnvesteerd wordt.”

Thomas Laureys en Dries Canfyn

B E N  J E  J O N G  E N  H E B  J E  Z I N  I N  P O L I T I E K ?  
W I L  J E  M E E  H E T  B E L E I D  B E PA L E N  I N  K R U I B E K E ?  
G E WO O N  E V E N  B E L L E N  M E T  D R I E S  0 4 7 9  1 8 6 9 4 6 
O F  T H O M A S  0 4 7 7  5 6 3 2 3 2 .



Voorzitterswissels in gemeenteraad, fractie en partij 

Vorig jaar wisselden Filip Vercauteren en Guido Paelinck het voorzitterschap van de gemeenteraad en het CD&V 
fractieleiderschap. Filip werd partijvoorzitter en voorzitter van CD&V-fractie in de gemeenteraad en Guido nam de 
voorzittershamer van de gemeenteraad over. 

Guido Paelinck: “Het voorzitterschap van 
de gemeenteraad was van bij de start 
van mijn politieke carrière mijn ambitie. 
Nu dit vorig jaar een feit werd, was het 
toch wel even aanpassen. De gemeen-
teraad voorzitten betekent o.a. de ver-
gadering in goede banen leiden met de 
nodige aandacht voor elk raadslid. Het is 
belangrijk dat iedereen op een correcte 

wijze kan deelnemen aan de debatten. 
Intussen zijn de zenuwen van de eerste 
maanden onder controle en hoop ik mijn 
taak tot het einde van deze legislatuur op 
een positieve manier verder te zetten.”

Filip Vercauteren: “Als voorzitter van 
de partij vind ik het heel belangrijk dat 
de projecten opgenomen in het be-
stuursakkoord uitgevoerd worden. Onze 
CD&V-schepenen, raadsleden en ook 
bestuursleden moeten zich hierin kun-
nen terugvinden, in alle collegialiteit met 
onze coalitiepartner. “

  
Nieuwe riolering en wegdek op de Doorn is een feit

Het heeft langer geduurd dan voor-
zien, maar eindelijk zijn de nieuwe 
riolering en het wegdek in de Doorn, 
Oude Kattestraat en Hazarddam af. 

Geert de Corte: “In 2017 zullen nieuwe 
rioleringen, een nieuw wegdek en voet-
paden aangelegd worden in de Merca-
torstraat, Nieuwstraat, Kromstraat en 
Burchtstraat.”



Voortaan kan je in de lente genieten van een fraaie bloemenslinger aan de 
kaai van Rupelmonde. Het is de eerste concrete uitwerking van het bijenplan.  

Voorgeschiedenis

In opvolging van Christel De Kerf, werd  
gemeenteraadslid Johan Arnout vlak na 
zijn aanstelling aangesproken door en-
kele bezorgde imkers om iets te onderne-
men voor de bijen. Het gaat immers he-
lemaal niet goed met onze bijen. Ziektes 
zoals de Varoa-mijt, ongelijkmatig voed-
selaanbod, leiden immers tot grote bij-
ensterfte. Bijen, en vele andere insecten, 
zijn erg belangrijk voor de bestuiving van 
bloemen en planten en staan zo in voor 
onze eigen voedselvoorziening. 

Voorstel voor het College

Na een verkennende studie over de pro-
blemen met bijen, werd voorgesteld om 
het “Charter Bij-vriendelijke gemeen-
te” te ondertekenen. 

Bijenwerkgroep

In de schoot van de milieudienst met 
milieuambtenaar Dirk van Puymbroeck, 
werd een bijenwerkgroep opgericht die 
een concreet actieplan zou uitwerken. 

Wilgen

Het is erg belangrijk om in het vroege 
voorjaar voldoende wilgenkatjes te heb-
ben. Wilgenstuifmeel is immers de eerste 
maaltijd van de pas uitgevlogen bijen. 
Daarom wordt voorgesteld om planma-
tig te knotten in een cyclus van zeven 

jaar, zodat elk 
jaar 6/7den van het 
wilgenbestand in 
bloei kan komen.

Bloembollen

Bloembollen zo-
als krokussen en 
hyacinten zijn erg 
gegeerd door de 
bijen. Bovendien 
zijn ze ook een 
prachtige ver-
schijning in de 
lente.

Bloemenbermen

Bloemenbermen staan in voor een gelijk-
matig aanbod van stuifmeel voor de bij-

en. Bloemenbermen kunnen zich meer-
dere jaren in stand houden en worden 
pas gemaaid als het zaad gevormd is.

Voor een Prachtige Lente

De eerste realisatie van de bijenwerk-
groep werd heel bewust gekozen. 

We wilden dat onze bloemenslinger 
zichtbaar zou zijn en de buurt verfraait. 

Gerealiseerd samen met de buurtbewo-
ners, waardoor wij allen mede-eigenaar 
worden van de bloemenslinger. 

Iedereen die meewerkte, mag terecht fier 
zijn op zijn bijdrage en koestert mooie 
herinneringen aan deze dag! 

Na afloop van deze zonnige voormiddag 
kon je genieten van een overheerlijke 
kom soep van WZC Wissekerke!

Bijenplan in alle deelgemeenten

We hebben nog hele leuke plannen voor 
alle deelgemeenten in het vooruitzicht:

Met ondersteuning van de groendienst  
zaaien we een bij-vriendelijke bloemen-
berm aan de Nieuwe Baan in Bazel

De site van het Kikvorstbos - Hof van 
Eden, in Kruibeke wordt gesaneerd en 
toegankelijk gemaakt. 

De opruimactie  wordt een heel leuk eve-
nement waar we  de hele buurt bij betrek-
ken. De talrijk voorkomende netels zullen 
centraal staan! Iedereen die zin heeft 
mag mee doen!

In het najaar willen we met de bijen-
werkgroep boshyacinten planten in het 
Kikvorstbos in Kruibeke en bloembol-
len planten op het graspleintje in de 
Parklaan in Bazel.

Erik Blommaert, Schepen van Milieu

Johan Arnout, Gemeenteraadslid en initi-
atiefnemer van de Bijenwerkgroep

Kruibeke, een bij-vriendelijke gemeente

Erik Blommaert en Johan Arnout



Uitbouw Den Dulpop als sport- en recreatiecentrum 
Uitbreiding bovenzaal 

Schepen van sport, Dirk De Ketelaere: “In de huidige sporthal is er een capaciteitsprobleem voor verschillende sport-
clubs. In een eerste fase wordt dit aangepakt door de multifunctionele uitbreiding van de bovenverdieping (boven 
de bestaande kleedkamers). Op die manier krijgen  de gevecht- en danssporten meer ruimte. De nieuwe zaal zal 
ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden wanneer er niet gesport wordt (leslokaal, ontvangstruimte, ...). 
Deze ruimte kan in twee verdeeld worden, er komt extra sanitair en een terras. Voor optimale toegankelijkheid komt 
er bovendien een extra lift.” 

Volumestudie bijkomende sport- en vrijetijdshal 

“De aanzet is gegeven voor de bijkomende sport- en vrije-
tijdshal (waardoor we waardig afscheid kunnen nemen van 
de “tijdelijke” luchtdraaghal ). Een volumestudie  zal uitge-
voerd worden om de noden in kaart te brengen, die de krijtlij-
nen zullen vormen voor het verdere vervolg van het ontwerp, 
de aanneming en de uiteindelijke realisatie van de bijkomen-
de sport- en vrijetijdshal.”

Vernieuwing verwarmingsketel

“In het voorjaar zal  gestart  worden met de renovatie van de 
stookplaats van de sporthal om aan de toekomstige noden 
te voldoen. De moderne ketel zal  een aanzienlijke besparing  
op het energieverbruik betekenen  van 14.000 euro per jaar 
en zal 50 ton minder CO2 uitstoten”. 

Aanleggen kunstgrasvelden en tribune

“Dit jaar worden de twee grasvoetbalvelden aan de Dulpop vervangen door twee kunstgrasvelden. Bovendien wordt 
er ook een tribune gebouwd om het comfort van de supporters te verhogen. De werken worden nog voor de zomerva-
kantie uitgevoerd. De tribune zal toegankelijk zijn voor mindervaliden en is goed voor 200 staanplaatsen en 85 zitjes.” 

 

Led-verlichting in de Beekdam 

“Om het fietscomfort te verhogen voor de fietspendelaars 
tussen Bazel en Kruibeke, wordt de huidige verlichting in 
de Beekdam vervangen door vijfentwintig led-lampen. Deze 
verlichting schijnt gericht naar beneden, waardoor er weinig 
hinder is voor de aanpalende tuinen”. 

De vernieuwde Beekdam wordt zo een alternatieve fietsweg 
voor het jaagpad aan de ringdijk, of de drukke gewestweg.  
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Seniorenbeurs

“De seniorenraad organiseerde voor 
de eerste maal een seniorenbeurs. Dit 
bracht heel wat volk op de been. Het was 
een gezellige drukte. Iedereen kon naar 
hartenlust deelnemen aan verschillende 
workshops. Uiteraard werd er heel wat 
over en weer gebabbeld bij een heerlijk 
bakje koffie mét een gebakje.”  aldus Pia 
De Monie, schepen van senioren.

Speelbos in Rupelmonde

Het OCMW geeft voor 99 jaar het bos 
van ongeveer 3000 m² naast de ringdijk 
in Rupelmonde (parallel met de Broek-
straat) in erfpacht aan de gemeente. 

“De gemeente wil dit bos inrichten als 
speelbos. Ideaal voor alle kinderen van 
Rupelmonde om te ravotten en te spe-
len in de natuur. Ook de Scouts en de 
Chiromeisjes die vlakbij hun lokaal gaan 
bouwen hebben hiermee een fantasti-
sche plaats om zich uit te leven” 

Pia De Monie, Schepen en OCMW-voorzitter 

Nieuwe toegangsweg voor kerkhof in 
Bazel 

Eindelijk is het zover. Het kerkhof van Bazel heeft een nieuwe toegangsweg die 
voor iedereen makkelijk toegankelijk is. Wie met een rolstoel of kinderwagen het 
kerkhof wil bezoeken, kan dat nu in alle rust en sereniteit doen zonder te sukke-
len over kasseien. 

Dit jaar worden de vrije grafconcessies van de jaren zeventig en tachtig  op het nieuwere 
gedeelte van het kerkhof ontruimd om plaats te maken voor een  landschapsbegraafpark. 
Pas over vijf jaar zullen de vrije grafconcessies op het oude gedeelte van het kerkhof ont-
ruimd worden.

Gewestweg N419 overgedragen aan 
gemeente 

De gemeenteraad keurde de overname goed van de hele Gewestweg N419 van 
de Burchtstraat tot en met de Nieuwe Baan. Het Vlaamse Gewest zal de kosten 
van de wegenwerken in de Burchtstraat en de vervanging van de kasseien op 
de gewestweg aan het OLV Plein en de Kruibeke- en Rupelmondestraat  voor zijn 
rekening nemen.  

Zodra de overdracht notarieel bekrachtigd is, kan de gemeente rekening houdende met 
de wettelijke voorschriften, zelf de passende maatregelen nemen om de weg veiliger te 
maken. 



Zorgzaam medegebruik van onze kerken 
met respect voor het culturele erfgoed

Recent werd door het bisdom beslist om in een aantal kerken geen zondagsvieringen meer te laten doorgaan. Het ge-
meentebestuur staat nu voor de uitdaging om na te denken over het toekomstig nevengebruik van de kerkgebouwen 
in onze gemeente. 

De gemeente Kruibeke beschikt over drie geklasseerde kerkgebouwen.  

Raadslid Jan Van Raemdonck:

“De drie kerken hebben elk hun eigen 
geschiedenis.  Ze blijven ook in de toe-
komst van essentieel belang voor de 
bestaande parochiegemeenschappen. 
Voor CD&V kan er geen sprake zijn van 
een ontwijding van één van de drie ker-
ken. De religieuze functie blijft – ook in de 
kerk van Bazel – prioritair. 

We spreken bij het nadenken over an-
dere functies voor onze kerkgebouwen 
niet over hergebruik, maar over neven- 
of medegebruik. Respect voor de histo-
rische traditie is voor CD&V hierbij het 
sleutelwoord”.

Raadslid Johan Arnout:

“Jarenlang hebben bestuurders van de 
kerkfabrieken, kerkraden of kerkbestu-
ren het beheer van onze kerken uitste-
kend en met veel toewijding en verant-
woordelijkheidszin behartigd. 

Zij zijn de garantie dat de invulling van 
nevenactiviteiten in onze kerken in lijn 
ligt met passende socioculturele  activi-
teiten, die respect opbrengen voor het 
cultureel-religieuze verleden van onze 
kerken. De bestuurders moeten mee blij-
ven waken over de invulling van het me-
degebruik van onze kerkgebouwen.” 

CD&V steunt het kerkenbeleidsplan dat 
door het centraal kerkbestuur werd op-
gesteld. CD&V vraagt respect m.b.t. het 
medegebruik van de gebouwen. Niet al-
les kan en mag dus in onze kerken plaats-
vinden. Naast de religieuze beleving zijn 
volgende nevenbestemmingen gewenst: 

De toeristische functie van de kerken 
moet versterkt worden. 

Op cultureel vlak kan wat er nu reeds ge-
beurt in onze kerkgebouwen met het no-
dige respect verder worden uitgebreid. 

De scholen en verenigingen kunnen ge-
bruik maken van de gebouwen voor aan-
gepaste activiteiten.  

Johan Arnout, Filip Vercauteren en Jan Van Raemdonck voor de kerk van Bazel.
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AIRbezen

Als je wil mee doen aan de meting van fijn 
stof in onze gemeente, kan  je inschrijven 
op www.AIRbezen.be. 

Op zaterdagvoormiddag 25 maart 2017 
tussen 10 en 11 uur, worden de aardbei-
plantjes verdeeld aan “Ons Huis” te Krui-
beke. 

Meer info:  
03 760 13 53  
www.airbezen.be  
Annick Huyghe (0479/79.27.33) 
Thomas Laureys (0477/56.32.32) 

Warme ontmoetingen

ontmoetingen 

Burkina 

Herman

Nicole
Pia

Viviane

Gemeentehuis “De Brouwerij”
Onze-Lieve-Vrouwplein 18

9150 Kruibeke

19u30

Rupelmonde - werkgroep Burkina Faso

17 maart 2017
Vrijdag

een 
pakkend 
reisverhaal 

Burkinese 
hapjes 
te verkrijgen

van

in

Faso

Warme

Gemeente

Inkom: 3€
t.v.v. studenten uit 
Koudougou

Nieuwe voetpaden bijna klaar
CD&V heeft in 2016 zijn verkiezingsbelofte om jaarlijks nieuwe voetpaden  aan 
te leggen waargemaakt. Het gemeentebestuur (CD&V en Samen voor Kruibeke) 
had dit voorzien in hun bestuursakkoord. 

Geert De Corte: “De Hofstraat, Lindenlaan, Beukenlaan  en Berkenlaan krijgen alle-
maal nieuwe  brede voetpaden waar veel ruimte is en die makkelijk toegankelijk zijn 
voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.”  

“Ook dit jaar zullen een aantal straten nieuwe voetpaden krijgen. Op die manier hopen 
we de achterstand uit het verleden weg te werken.” 

Veel ruimte voor voetgangers in de Lindenlaan

De nieuwe voetpaden in de Hofstraat
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Pia De Monie 
OCMW-voorzitter,  
welzijn, senioren, pensioenen 
0473 94 87 17  
pia.demonie@telenet.be

Dirk De Ketelaere 
jeugd, sport, land- en tuinbouw, mobiliteit 
& openbaar vervoer, openbare markten en 
feestelijkheden, dierenwelzijn 
0498 88 95 28 - dirk.de.ketelaere@telenet.be  
 

Geert De Corte  
openbare werken, openbaar groen, 
lokale economie en ondernemen & 
kerkfabrieken 
0476 34 70 38 
g.de.c@telenet.be

Erik Blommaert 
ruimtelijke ordening, bouw- en 
verkavelingsvergunningen, milieu en natuur, 
toerisme, wonen, communicatiebeleid en 
erfgoed 
0479 91 73 58 - erik.blommaert@skynet.be

Schepenen

Guido Paelinck, Voorzitter Gemeenteraad - 0479 30 11 64 - guido.paelinck@telenet.be  
Filip Vercauteren, Fractieleider - 0494 57 50 78 -  filip.vercauteren@skynet.be  
Jan Van Raemdonck - 03 744 14 64 - janenpetra1@telenet.be  
Annick Huyghe - 0479 79 27 33 - annick.kris@telenet.be  
Johan Arnout - 0496 21 77 34 - johanarnout@gmail.com 

Els De Bock - 0485 75 10 60 - elsdb@telenet.be 
Dries Canfyn - 0479 18 69 46 - driescanfyn@hotmail.com 
Thomas Laureys - 0477 56 32 32 - laureysthomas@gmail.com 
Maria Van Ruyssevelt - 0479 59 39 92 - mariavanruyssevelt@icloud.com

Gemeenteraad

OCMW-raad

COLOFON
Heb je een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V- 
werking in onze gemeente? 
Heb je een suggestie voor wat 
beter kan? Aarzel niet en ga de 
conversatie aan!

CD&V-senioren
Hubert  De Gendt - 0499 16 86 32

CD&V-Jongeren
Dries Canfyn - 0479 18 69 46
 
Vrouw en maatschappij
Maria Van Ruyssevelt - 0479 59 39 92 

Uw lokale contactpersoon:
Filip Vercauteren - 0494 57 50 78 

Website
www.kruibeke.cdenv.be

Volg ons op Facebook: 
fb.com/KruibekeCDenV/ 


