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NIEUWS

Daar is de lente… Daar is de zon…
...en daar zijn de nieuwe rustbanken!

Op vraag van de senioren zijn er in de gemeente op verschillende plaatsen nieuwe rustbanken geplaatst. Met de zomer in ’t vooruitzicht kunnen uiteraard groot én klein hier ten
volle van genieten.

Bezoek de vernieuwde website:
kruibeke.cdenv.be

Woordje van de voorzitter
Money - money - money
Terwijl de wereld vandaag volop
veranderingen ondergaat, staat ook in
Kruibeke de tijd niet stil. Zo worden wij
ook hier geconfronteerd met verschillende
uitdagingen.
Eén van de grote problemen binnen onze
gemeente, is de moeilijke financiële
situatie waar wij het hoofd aan moeten
bieden. CD&V Kruibeke heeft hierover
ondertussen een objectieve analyse
gemaakt. Wij hebben concrete voorstellen om te werken aan een financieel gezond beleid. Zo geloven wij dat door betere
samenwerking tussen gemeente en OCMW en tussen Kruibeke en andere gemeentes
besparingen mogelijk zijn. CD&V heeft haar ideeën besproken met de coalitiepartner en
wil dat er deze zomer, gekoppeld aan de timing voor de begrotingswijziging, in de financiële commissie en de gemeenteraad, over de partijgrenzen heen, een debat gevoerd
wordt over de toekomst van Kruibeke.
Dit jaar doet zeker het OCMW een belangrijke inspanning om de werkingstoelage
van de gemeente aan het OCMW zo laag mogelijk te houden (zie verder bij het artikel
‘begroting’ in dit infoblad). Ook vanuit de gemeente zelf zullen verdere stappen moeten
gezet worden om de situatie te verbeteren. CD&V wil u via deze weg op de hoogte
blijven houden.
Graag nodigen wij u uit om ook eens een kijkje te nemen op onze vernieuwde website.

Marc De Mayer
voorzitter CD&V Kruibeke
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Senioren informeren zich
In het voorjaar kwamen de CD&V senioren van
Kruibeke samen op een informatiemiddag over
het thema “erfenissen en successierechten”.
Het onderwerp viel zeer in de smaak want er
waren een 50-tal aanwezigen. Aan de hand van
een deskundige uitleg en concrete voorbeelden
werd er meer duidelijkheid gebracht in deze
moeilijke materie.

Een vernieuwd dorpsplein,
een mooie aanblik

De primeur is voor Kruibeke. De kasseitjes van
het dorpsplein werden herlegd, mooie afrastering werd geplaatst met extra fietsenstalling
aan de bushalte. Op het plein werd een ruimte
gereserveerd voor de zwakke weggebruiker.
Voetgangers en fietsers kunnen daar, in die
autovrije zone, veilig en ongestoord genieten
van het plein.

Volgens een parkeeronderzoek dat onlangs
in Kruibeke werd uitgevoerd blijkt dat de bezettingsgraad van het kerkplein rond de 70
procent bedraagt. Doorgaans is er dus ruim
voldoende plaats. Bij piekmomenten kunnen
auto’s achter het gemeentehuis geparkeerd
worden. Een herinrichting van deze parking en
een duidelijke bewegwijzering is gepland.

Maar blijft er nu voldoende parking over?

De dorpspleinen van Bazel en Rupelmonde
komen nog aan de beurt.
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Rupelmonde- en Temsestraat: verkeerssituatie
Resultaat van de bevraging van de bewoners:
In december organiseerde CD&V Kruibeke bij de bewoners van
de Rupelmondestraat en de Temsestraat een bevraging over
de nieuwe verkeerssituatie. Heel wat gezinnen namen van de
gelegenheid gebruik om hun mening kenbaar te maken. We
geven hiervan een korte samenvatting:
De vraag naar gescheiden fietspaden leeft nog zeer sterk. De meerderheid van de bewoners spreekt
zich positief uit over de fietssuggestiestroken, maar vindt dat die ingekleurd moeten worden. De fietstekens op de rijbaan dienen verwijderd te worden omdat ze te verwarrend zijn. De fietssuggestiestroken achter de paaltjes zijn te smal en de wachtende auto’s hinderen de fietsers. Bovendien kunnen de
fietsers niet uitwijken door de boomputten en geparkeerde auto’s
De wegversmallingen zijn slecht ingericht. De meerderheid wil de paaltjes weg. Er wordt vastgesteld dat
er nog steeds te snel gereden wordt nadat men de wegversmalling gepasseerd is. Heel wat bewoners
vragen daarom snelheidcontroles. De voorrangsborden staan niet goed opgesteld.
Enkelen spreken zich uitdrukkelijk positief uit over de nieuwe situatie.
Evaluatie door gemeentebestuur:
Eind februari werd de enquête overgemaakt aan het College van burgemeester en schepenen. Die gaf
aan de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar de opdracht om aan de hand van het snelheidonderzoek van
de politie, het advies van DE LIJN, de fietsersbond en het BIVV ( Belgisch instituut voor verkeersveiligheid)
en de enquête van de bewoners een evaluatie te maken van de verkeersituatie. In mei of juni zal een
nieuw plan voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Adviezen van deskundigen:
CD&V wil dat bij die evaluatie rekening gehouden wordt met de adviezen van alle deskundigen.
Zij bevestigen vaak de opmerkingen en suggesties van de bewoners.
Het onderzoek van de politie met de blackbox (toestel dat elk bewegend voertuig registreert) toont aan
dat ondanks de wegversmallingen 30% van de automobilisten in de daluren te snel rijdt. Een verkeersremmer inplanten in de weg is dus niet voldoende. Ook geregeld snelheidscontroles uitvoeren zoals de
bewoners vragen is noodzakelijk.
Het BIVV stelt in zijn advies voor om de fietsuggestiestroken in te kleuren, de fietstekens op de rijbaan te
verwijderen en de fietser achter de paaltjes te laten rijden. De ruimte naast de versmalling moet dan wel
breed genoeg zijn om veilig te kunnen fietsen. Het BIVV acht de versmalling met de groene paaltjes nuttig maar stelt dat de afstand tussen de paaltjes op de rijbaan best herbekeken wordt.
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Visie CD&V:
CD&V had het liefst bij de heraanleg van de Rupelmondestraat en Temsestraat gescheiden fietspaden
gewild. Toen zij in 2006 in de meerderheid kwam was het dossier al opgemaakt zonder
fietspaden (wel met bredere voetpaden). Het plan kon toen niet meer aangepast worden.
Het persoonlijke initiatief van de burgemeester heeft iedereen verrast. CD&V doet er momenteel echter
nog steeds alles aan om, rekening houdende met de nodige adviezen van deskundigen en met de betrokkenheid van de bewoners, dit project alsnog op een aantal punten te laten aanpassen. We stellen
hierbij het belang van de zachte weggebruiker en de leefbaarheid van de bewoners voorop. Voor CD&V
lijkt het beter om de paaltjes te vervangen door asverschuivingen die ingewerkt zijn in het wegdek.
(zie voorbeeld op foto van situatie in Temse)
CD&V dankt alle bewoners van de Rupelmonde- en Temsestraat die deelgenomen hebben aan de
enquête. Inspraak en communicatie tussen burger en bestuur blijft voor de CD&V een essentieel
onderdeel van een GOED BESTUUR. Wie een volledige uitprint van het resultaat van de enquête wil,
kan die opvragen via de website http://kruibeke.cdenv.be

Contactgegevens schepenen

Pia De Monie
0473 94 87 17
pia.demonie@telenet.be

Dirk De Ketelaere
0498 88 95 28
dirk.de.ketelaere@telenet.be

André Lardon
0473 70 70 82
andre.lardon1@telenet.be

Gemeenteraadsleden

OCMW-raadsleden

Erik Blommaert - fractieleider
0479 91 73 58
Christel De Kerf, 03 744 16 63
Jan Van Raemdonck, 03 744 14 64
Filip Vercauteren, 0494 57 50 78
Alfons Verhelst, 03 774 16 49

Peter Van der Meiren - fractieleider
03 744 06 10
Els De Bock, 03 296 24 55
Herman Laureys, 0478 67 09 70
Maria Van Ruyssevelt, 03 774 53 64
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Bedankt, Jacques!
In februari gaf Jacques Peeters zijn ontslag als OCMW-raadslid.
In de afgelopen jaren heeft Jacques het respect verdiend van vriend en
tegenstander. Jacques heeft lang de CD&V fractie in het OCMW geleid in
oppositie. In de jaren ‘90 was er veel te doen rond de centralisatie van de
rusthuizen. CD&V was daar erg tegen om emotionele redenen en omdat
we de toenmalige meerderheid niet geloofden dat er een effectieve besparing uit zou volgen. Maar uiteindelijk hebben we de centralisatie niet kunnen
tegenhouden.
Een belangrijke verdienste van CD&V en Jacques in het bijzonder is dat we thuiszorg op de agenda
gezet hebben. Jacques heeft een sterke visie over eerbied voor iedereen. Vanuit zijn motto “Samen
staan we sterk” pleitte hij ervoor om te investeren in thuiszorg. Op die manier konden mensen ook
thuis een waardig en comfortabel bestaan kunnen leiden. Na veel praten en overtuigen, slaagde
Jacques erin om thuiszorg in de plannen van de lokale politiek op te nemen. Hoe juist en vooruitziend
is dit achteraf gebleken. Ook in personeelsconflicten werden de diplomatische talenten van Jacques
aangesproken.
Sinds 2007 heeft CD&V de oppositie geruild voor het bestuur. Een leerproces met vallen en opstaan. Jacques is de CD&V vertegenwoordiger geweest in het vast bureau. Zowel de vorige voorzitter van het OCMW, Bart Criel, als de huidige voorzitter, Raf Spinoy, hadden niets dan lof voor de
constructieve aanpak van Jacques.
Als mens heeft Jacques altijd een sterk sociaal engagement gehad. Bij beslissingen binnen het
OCMW ging de aandacht van Jacques in de eerste plaats naar de situatie van de kinderen of pleitte
hij ervoor om mensen een tweede kans te geven. En bij het feest dat hij gaf toen hij met
pensioen ging, vroeg hij geen geschenken voor zichzelf maar steun voor Welzijnsschakels.
Niet alleen engagement in woorden dus, maar ook in daden.
Jacques, van harte bedankt, en veel succes aan jouw opvolgster Els De Bock!

www.9150.be - website voor de jeugd
De jeugd groeit op in een IT-omgeving en
daar moet volop in meegegaan worden. Men
moet de jeugd ook een stuk zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid geven. Zo werd een
aantal jaren geleden binnen de jeugdraad
beslist om een eigen website in het leven te
roepen www.9150.be. Die domeinnaam werd
gekozen omdat hij gemakkelijk te onthouden en
te gebruiken is. Deze website is van de jeugd en
staat ten dienste van onze Kruibeekse jeugd.
Zo is het mogelijk om fuiven en andere gebeurtenissen aan te kondigen. Een jongere krijgt op
die manier een overzicht van de festiviteiten
binnen de gemeente en jeugdbewegingen kunnen nagaan of er op hun geplande datum reeds
andere activiteiten doorgaan.

Ook alle reglementen voor subsidies of toelagen
zijn er te vinden, net als allerhande inschrijvingsformulieren die men kan downloaden. Het moet
de bedoeling zijn om online te kunnen inschrijven voor bijvoorbeeld de Grabbelpas of online
materiaal te reserveren.
Dat dit alles nog beter kan, beseft ook de jeugd.
Vandaar dat beslist werd dat Jelle Slowack,
leider bij Chiro Inzet en lid van de jeugdraad, de
website mag aanpassen om die nog gebruiksvriendelijker te maken. We zijn benieuwd naar
het resultaat. Neem in elk geval nu reeds een
kijk op de website. Opmerkingen om de dienstverlening nog te verbeteren kunnen steeds
doorgegeven worden op de jeugddienst of bij de
schepen van jeugd Dirk De Ketelaere.

Gezinshappening - 25 juni - Pastorijpark Bazel
Op zondag 25 juni organiseert CD&V Kruibeke haar jaarlijkse zomerfeest.
Dit jaar wordt het een niet te missen gezinshappening voor jong én oud!
Op het programma staat alvast lekker eten en drinken met heel wat animatie:
Meneer Zee
vuurspektakel - speeltuin
natuur- en cultuurwandelingen met gids
volksspelen - jongerenfietstocht

Nieuwsflash

Rupelmonde
Het toeristisch seizoen is van start gegaan. CD&V Kruibeke steunt de toeristische ontwikkelingen aan
de Scheldekant te Rupelmonde. CD&V zoekt verder naar financieel aanvaardbare oplossingen.
Afbraak Altena Kruibeke
CD&V Kruibeke werkt constructief aan de uitbouw van het nieuw Kruibeke-centrum. Wanneer het
oude rusthuis is afgebroken, komt er plaats en ruimte met voor ieder wat wils.
Fusie - Gemeente Beveren heeft op 7 april unaniem beslist om geen fusie met Kruibeke aan te gaan.

Vernieuwde CD&V website nodigt uit tot dialoog
CD&V Kruibeke deed mee met het pilootproject
van CD&V nationaal voor de nieuwe afdelingswebsites. De nieuwe mogelijkheden werden
belicht en het zag er veelbelovend uit. Enkele dagen later, na stevig doorwerken, was de website
klaar. Als mooi Kerstcadeau ging onze website
online nét voor kerstavond.
Afdeling Kruibeke was in Vlaanderen aldus de
éérste en enige die een vernieuwde website had
in 2010!
CD&V Kruibeke kan voortaan heel snel informatie, foto’s en video online plaatsen.
• Zo kan je het Rupelmondse carnaval in al zijn
pracht en praal bewonderen.
• Je vindt er alle beeldmateriaal over de druk
bijgewoonde informatienamiddag voor senioren
over “erfenissen en successierechten”.
Omdat we als allereerste klaar waren, werd
de website als voorbeeld en voorsmaakje
voorgesteld aan de andere afdelingen. Zo zijn
we in Ampersand, het partijblad van CD&V,
verschenen.

CD&V wil met deze website bijdragen tot de dialoog met de Kruibeekse burger.
Heb jij nieuws of een probleem dat de nodige aandacht verdient, dan wil deze website hét medium
zijn waar deze berichten gebracht en besproken
kunnen worden.
Neem zeker eens een kijkje op kruibeke.cdenv.be

Begroting
Een tijdje geleden werd de gemeentelijke begroting voor het jaar 2011 goedgekeurd. In de begroting
wordt door het gemeentebestuur de budgetten (ontvangsten en uitgaven) vastgelegd die nodig zijn
om het beleid te kunnen uitvoeren. Algemeen kan gezegd worden dat de middelen schaars zijn en de
noden hoog.
Sinds geruime tijd kampt de gemeente jaarlijks met een financieel tekort. De reserve die in een ver
verleden werd opgebouwd, is nu bijna opgebruikt. Een aantal beslissingen uit de vorige legislaturen,
zoals o.a. de bouw van het nieuwe rusthuis en de gemeentelijke kleuterschool, hebben nu een zware
impact op de huidige financiële toestand wegens het ontbreken van een financieel plan bij de opstart.
Voor 2011 wordt het tekort geraamd op 878.531,00 €. Het algemeen resultaat voor 2011 wordt
begroot op 1.103.163,82 €. Om de financiële situatie van Kruibeke terug gezond te maken, werd
gezocht naar mogelijke besparingen en hogere inkomsten. De belastingen werden noodgedwongen
een stuk verhoogd. Voor CD&V is nu echter de limiet bereikt voor belastingen naar de inwoners toe.
Ondanks de beperkte financiële ruimte tracht het gemeentebestuur de noodzakelijke uitgaven te
blijven doen : investeren in onderhoud van wegen, onderhoud van het patrimonium, speelpleintjes,
kerkhoven, jeugdlokalen, buitenschoolse opvang, bibliotheken,…
Ook ondersteunt het bestuur de werking van vele plaatselijke verenigingen.
Door haar landelijk karakter heeft onze gemeente geen industrie of andere mogelijkheden zoals onze
buurgemeenten Zwijndrecht of Beveren. We zullen dus erg voorzichtig met onze beperkte inkomsten moeten blijven omspringen. Een debat over verdere structurele besparingen dient constant te
worden gevoerd. Kruibeke heeft echter ook enkele troeven zoals onze jonge en nog steeds groeiende
bevolking. CD&V zal zeker haar verantwoordelijkheid blijven opnemen met het oog op het algemeen
belang en de toekomst van onze gemeente.
De moeilijke financiële situatie van Kruibeke heeft veel te
maken met de jaarlijkse werkingstoelage van de gemeente
aan het OCMW. De laatste jaren is het tekort van het OCMW
- en dus ook de gemeentelijke bijpassing aan het OCMW
- sterk gestegen.

Colofon
CD&V Kruibeke
Verantwoordelijke
uitgever: Marc De Mayer
Website: kruibeke.cdenv.be

Vooral de bouw en ingebruikname van het rusthuis te Bazel
spelen hierbij een grote rol. Het is duidelijk dat men bij deze
realisatie in het verleden bepaalde zaken niet goed heeft
ingeschat.
CD&V waardeert en ondersteunt de inspanningen die nu
gebeuren om de financiële situatie binnen het OCMW te
verbeteren. CD&V gelooft heel sterk in de sociale rol van
het OCMW. Door de verkoop van de gronden van de Mercatorsite te Rupelmonde kan het tekort in 2011 misschien
beperkt worden maar we blijven hier de volgende jaren met
een structureel probleem zitten. CD&V wil dat, na overleg
met de coalitiepartner, er over partijgrenzen heen deze
zomer in de financiêle commissie en gemeenteraad een debat
gevoerd wordt over de toekomst van onze gemeente.

