


Wij zijn er klaar voor!
Pia De Monie, OCMW-voorzitter en schepen 
Bevoegdheden: sociaal beleid (OCMW, pensioenen, 
welzijn) en senioren.
Vervangt de burgemeester bij diens afwezigheid.
0473 94 87 17 - pia.demonie@telenet.be

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

Geert De Corte, schepen 
Bevoegdheden: openbare werken,
openbaar groen, lokale economie en ondernemen
en kerkfabrieken.
0476 34 70 38 - geertdecorte.cdenv@telenet.be

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



Wij zijn er klaar voor!
Filip Vercauteren
voorzitter gemeenteraad 
0494 57 50 78
filip.vercauteren@bpost.be

Christel De Kerf
gemeenteraadslid 
03 744 16 63
christel.dekerf@telenet .be

Guido Paelinck
gemeenteraadslid
0479 30 11 64
guido.paelinck@telenet.be

Maria Van Ruysevelt
OCMW-raadslid 
0479 59 39 92

Jan Van Raemdonck
gemeenteraadslid 
03 744 14 64
janenpetra1@telenet.be

Annick Huyghe
gemeenteraadslid
0479 79 27 33
annick.kris@telenet.be

Peter Van der Meiren
OCMW-raadslid 
0478 98 12 49
peter.van_der_meiren@skynet.be

Els De Bock
OCMW-raadslid 
0485 75 10 60
elsdb@telenet.be

Dries Canfyn
OCMW-raadslid 
0479 18 69 46
driescanfyn@hotmail.com



zondag 20 januari 2013 - 11u00
in de vestibule van Kasteel Wissekerke te Bazel

UITNODIGING
Nieuwjaarsreceptie CD&V Kruibeke

Kruibeke

Bedankt dorpsgenoten om voor  CD&V te kiezen

Dankzij jullie kunnen we een nieuwe wind laten waaien door onze mooie 
gemeente.  Samen met onze coalitiepartner SamenVoorKruibeke zullen we échte 
veranderingen voor onze gemeente realiseren.  
CD&V en de volledig nieuwe bestuursploeg heeft er zin in !

Financieel moet er eerst orde op zaken gesteld worden. Maar we willen ook al een 
aantal eenvoudige zaken aanpassen. Houd het straatbeeld maar in ’t oog. 

De grotere toekomstplannen bereiden we zeer degelijk voor. Jullie wensen worden 
weloverwogen meegenomen in de realisaties van de op stapel  
staande projecten. De vernieuwing van de dorpskernen van Rupelmonde en 
Kruibeke, degelijke lokalen  voor onze jeugdbewegingen, de definitieve  
inrichting van de polder, sportinfrastructuur… alle suggesties zijn welkom. 
Bezorg ze ons op kruibeke.cdenv.be of spreek onze mandatarissen aan.

Tevens willen we met beperkte financiële middelen toch een correct sociaal beleid 
voeren voor mensen die het echt nodig hebben. Onze bijzondere aandacht gaat 
ook uit naar goede aangepaste woningen voor ouderen. Voor deze doelgroep zal 
een visie uitgewerkt worden met aandacht voor de huidige en toekomstige noden. 
Na grondig overleg zowel op Vlaams als op lokaal niveau zal een project op maat 
van onze gemeente uitgewerkt worden.

Enthousiasme kenmerkt onze ploeg, met veel goesting gaan we de nieuwe 
politieke uitdaging aan!!!

Het CD&V-team van Kruibeke 

Gastspreker: 
Wouter Beke, 
nationaal voorzitter


