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STERKER KRUIBEKE, STERKER VLAANDEREN
Mensen worden pas echt gelukkig in een
omgeving waar ze zich thuis voelen.
CD&V zet dan ook in op mooie lokale
projecten. Maar een gemeente kan niet
zonder steun van de hogere overheden.
En omgekeerd.
Het Kortbroek is daar een goed voorbeeld van. CD&V zorgde er met Vlaamse
en zelfs Europese steun voor dat het

naast een waterbuffergebied, ook een
recreatieve functie kreeg.
Maar er is meer nodig dan groen om
gelukkig te zijn. Het toenemende fileprobleem op de E17 blijft een aandachtspunt.
Vlaanderen steunt ook de Kruibeekse
strijd tegen kinderarmoede.
Het welzijn van de senioren wordt
evenmin vergeten, met huisvesting als
prioriteit. OCMW-voorzitter en schepen

van Pensioenen, Welzijn en Senioren Pia
De Monie bewees de voorbije jaren haar
stempel te kunnen drukken op het Kruibeekse beleid. Die lijn wil ze ook in het
Vlaams parlement doortrekken. Je vindt
haar op de Vlaamse lijst op de 12de plaats
voor CD&V. Stemmen op Pia garandeert
je dat de stem van het Waasland in Brussel wordt gehoord.

Buffer langs Barbierbeek
Om de Barbierbeek te beschermen tegen
erosie en sedimentvorming – wat kan leiden tot wateroverlast – startte de provincie
Oost-Vlaanderen een project op voor verwerving, inrichting en beheer van bufferstroken langsheen de oevers.

Kortbroekpolder
groene long voor iedereen
Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege kwam eind vorig
jaar natuurgebied Het Kortbroek feestelijk inhuldigen. De Kortbroekpolder – een
waterbergingszone in de strijd tegen overstromingen ten noorden van de Scheldelei –
werd ingericht als gebied waar wandelaars
en fietsers met volle teugen de natuur kunnen beleven.
Ook hengelaars kunnen er hun hartje ophalen. Verder zijn er verschillende natuurlijke
vijvers en poelen, onder andere voor amfi-

bieën. Heerlijk slingerende wandelpaden
en een vogelkijkwand maken het pittoreske
waterplaatje compleet.
Het Agentschap voor Natuur en Bos realiseerde samen met Waterwegen en Zeekanaal dit boeiende natuurgebied. Dit is een
groots project voor Kruibeke en voor Vlaanderen, maar ook Europa was een geïnteresseerde partner. Het Interregionale project STEP (Sustainable Tourism in Estuary
Parks) maakte de inrichting van dit project
financieel mee mogelijk.

Mercatoreiland herleeft
Vlaams Minister-President Kris Peeters keurde een Quick-Windossier goed dat onder andere de heraanleg van het Mercatoreiland
in Rupemonde mogelijk maakt.
Gelegen vlakbij de historische getijdenmolen en de Graventoren,
was het jarenlang de thuisbasis voor Repmond Rock. Maar momenteel is het terrein ondergewaardeerd en deed het tot voor kort enkel
nog dienst als mobilhomeparking.
De gemeente Kruibeke stelt een ontwerper aan om een mooi voorstel op te maken waarbij de relatie tussen de historische dorpskern
van Rupelmonde en de Schelde wordt hersteld. Voor dit dossier –
samen met twee andere dossiers, waaronder de heraanleg van de
Kapelstraat en de aanleg van hoogstamboomgaarden – ontvangt
Kruibeke een Vlaamse subsidie van 18.284 euro. Op die manier wil
de gemeente het Mercatoreiland teruggeven aan de Rupelmondenaars.
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Dit gebied situeert zich stroomafwaarts
van de E17, ter hoogte van de Oude Kerkstraat en het Knuppelpad. De strook is zo
‘n 600 meter lang en zal ingericht worden
met populieren, wilgen en zwarte els. Er
komen op termijn schapen voor onderhoud
door begrazing. De bufferstroken kunnen
ook dienst doen als wandelpad en worden
voorzien van rustbanken en een info-bord.
Geraamde kostprijs: 60 000 euro.

Steun voor strijd
tegen files
Kruibeke heeft naam gemaakt met haar
dagelijkse files op de E17 richting Antwerpen. Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (Interwaas) en de Wase burgemeesters kozen na
een uitgebreide studie voor een combinatie
van drie ingrepen.
De eerste is de aanleg van parallelwegen
langs de E17 en de E34-expresweg om de
lokale dorpskernen te ontlasten. De tweede
omvat de aanleg van een oost-west-verbinding tussen de E17 en de E34: via een bijkomende afrit Sint-Niklaas Oost en een stuk

N70 tot aan het bedrijventerrein Doornpark
in Beveren en van daar via een nieuwe weg
naar de E34 en de Waaslandhaven. Tot slot
pleit het Waasland voor een tolregeling voor
het lange afstandsverkeer. Het plaatselijke

Strijd tegen armoede is broodnodig

verkeer tussen het Waasland en het Antwerpse zal hiervan gespaard blijven. Kruibeke steunt deze aanpak. De planhorizon
is 2020.

Aangepast wonen
voor ouderen

Eén op tien Vlamingen leeft in armoede. “Iedereen heeft de plicht
om hier iets aan te doen”, aldus OCMW-voorzitter Pia De Monie.
“Daarom richtten we tien jaar geleden in Kruibeke Welzijnsschakels
op, een vrijwilligersvereniging voor die mensen in armoede leven”.
Dit gebeurde in nauwe samenwerking met het OCMW. “Van meet
af aan was het duidelijk dat werken met professionelen in combinatie met een netwerk van vrijwilligers een geslaagde combinatie
is”, zegt Pia.
“Mijn persoonlijke ervaring als vrijwilliger biedt een bijzondere
meerwaarde in mijn huidige taak als OCMW-voorzitter. Tevens ben
ik zeer content met de huidige aandacht vanuit de Vlaamse regering
voor de armoedeproblematiek”, aldus Pia. Sinds vorig jaar genieten
verschillende gemeenten een flinke projectsubsidiering van Vlaanderen – ook Kruibeke. Er is een ervaringsdeskundige aangeworven
om een antwoord te bieden op de ‘missing link’: de kloof tussen
mensen die in armoede leven en hulpverleners, leerkrachten, …
én beleidsmakers.

Extra inzet op thuiszorg en meer inspanningen om ouderen
langer thuis te laten wonen zijn van groot belang. Als het
huis echter te groot wordt of het onderhoud te zwaar, bieden
assistentiewoningen dé oplossing.
Het is de bedoeling om in elke deelgemeente deze woonvorm
voor senioren te voorzien. In Bazel is naast woonzorgcentrum
Wissekerke alvast gestart met de bouw van 8 sociale assistentiewoningen met Vlaamse steun. Bovendien komen er via
privé-initiatief in de zomer van 2015 in het woonzorgcentrum
aan het Houten Kruis 15 assistentiewoningen ter beschikking. Ook voor Kruibeke en Rupelmonde bestaan plannen.

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.
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Samen sterker voor een sterker Vlaanderen
Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten.
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen,
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinderen in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst

In Bazel is met Vlaamse steun gestart met
de bouw van 8 assistentiewoningen.
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30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en
veilige infrastructuur.
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze mensen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Natuurgebied Kortbroekpolder tegen overstromingen ten noorden van de Scheldelei
kon ingericht worden door de ondersteuning van het Vlaams Agentschap voor
Natuur en Bos, Waterwegen en Zeekanaal
en het Interregionale project STEP.

Door het Quick-Win-dossier met Vlaamse
subsidie wordt het Mercatoreiland teruggegeven aan de Rupelmondenaars.

Sterker Vlaanderen, Sterker land
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