Woordje van de voorzitter

Witte lintjes actie

Thermografische kaarten

Beste inwoners van Rupelmonde, Bazel en Kruibeke,
Beste vrienden,

Op vrijdag 20 november vond de jaarlijkse Witte
Lintjes - actie plaats. Vrouw & Maatschappij
steunt deze internationale campagne tegen
geweld op vrouwen. Voorbijgangers krijgen een
wit lintje opgespeld als teken van verzet tegen
elke vorm van geweld op vrouwen. De actie die
ontstond in Canada wordt nu in zo’n 55 landen
gevoerd. Vrouw & Maatschappij voert de campagne aan in Vlaanderen en Brussel.

Een thermografische kaart is een kaart
waarop de warmte van allerlei elementen (daken, terrassen, bomen, magazijnen enz..) te bekijken valt.

Schrijf je dankjewel of dank je wel als je iemand wilt
bedanken?
Mijn spelling, of gebrek daaraan, doet hier niet ter zake.
Laat mij toe beide uitdrukkingen te gebruiken om Stijn
Bogaert te bedanken. Collectief willen we Stijn bedanken om wat hij voor de partij
heeft betekend en ongetwijfeld nog zal betekenen.
Ons respect gaat uit naar je onverdroten inzet, je nieuwe heldere kijk op de manier
van samenleven in Kruibeke, je verfrissende aanpak, beklijvende discussies, en zoveel
meer.

“Als woelig water tot rust komt, wordt het langzaam helder. Als iets traag in beweging komt, komt het langzaam tot leven.” (Lao-Tse)
Stijn, bedankt.
CD&V Kruibeke heeft bij bestuursbeslissing een duidelijk signaal gegeven dat wij verder willen en voor het beleid in Kruibeke ons verder willen inzetten.
Gelet op de uitdagingen die voor ons liggen, zal het beste van onze mandatarissen
gevraagd worden, ik geef ze mijn vertrouwen.
Ook wil ik van de gelegenheid gebruik maken om schepen André Lardon te feliciteren met zijn schepenambt alsook Maria Van Ruyssevelt met het mandaat van gemeenteraadslid, dit echter als overgangsmaatregel tot begin 2010. Onze ploeg zal
dan versterkt worden met Christel De Kerf die als gemeenteraadslid zal zetelen.
Ongetwijfeld zullen zij het beste van zichzelf geven en de waarden van CD&V verder
zetten.
Met gedreven groeten,
Marc De Mayer
voorzitter CD&V Kruibeke
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Dit jaar focust de actie op een actueel en aangrijpend thema. Een recent Europees rapport wees uit dat in België slechts 4 op 100 verkrachtingsaangiftes ook werkelijk tot een
strafproces leiden. De cijfers zijn dermate slecht dat er zelfs gesproken wordt over een
‘straffeloosheid van verkrachtingen’.
Ook in Kruibeke zit het aantal misdrijven tegen lichamelijke integriteit in stijgende lijn:
van 55 pv’s in 2004 tot 96 pv’s in 2007, bijna een verdubbeling!
Vrouw & Maatschappij nationaal doet dit jaar voorstellen voor een betere preventie,
aanpak en slachtofferomkadering van verkrachtingen zowel binnen een partnerrelatie als
daar buiten. Vermits justitie verantwoordelijk is voor het grote aantal seponeringen, heeft
Vrouw & Maatschappij zich dit jaar met een speciale actie in de dagen voor 20 november
ook naar de magistratuur gericht.
Politiezone Temse/Kruibeke doet al veel inspanningen met een cel slachtofferbejegening (1 voltijdse werkkracht) en een sociale cel (3 voltijdse werkkrachten), maar kan nog
meer doen. Zij kan bijvoorbeeld in het Veiligheidsplan 2009- 2012 van het intrafamiliaal
geweld prioriteit maken. Vooral de verdere uitbouw en het versterken van samenwerkingsverbanden met hulpverleningsorganisatie zoals CAW Waasland , Provincie OostVlaanderen en OCMW’s is noodzakelijk.

Zo’n kaart werd in samenwerking met
de stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap door de firma Eurosense
opgemaakt voor 21 steden en gemeenten uit de Antwerpse regio, ook voor de
gemeente Kruibeke.
Door op grote hoogte met een vliegtuig tijdens een heldere koude nacht met een
speciale camera thermografische foto-opnames te maken, heeft men de warmteverliezen van alle daken in onze gemeente in kaart kunnen brengen. Dit is weliswaar een
momentopname genomen in de loop van de maand maart van dit jaar.
Deze kaarten zijn door de milieudienst van onze gemeente uitgehangen in de polyvalente zaal van het gemeentehuis. Daar vind je eveneens een aantal verklarende
tentoonstellingspanelen. Je kan ook terecht op de Milieudienst.
Ga naar de gemeentelijke website www.kruibeke.be., onder “milieu”, “allerlei tips”,
thermografische kaarten”. Dan tik je het juiste adres van uw woning in en zo kun je te
weten komen wat de isolatiekwaliteit van je dak is. Je kan navigeren tussen de thermografische kaart en een luchtfoto. Let wel de luchtfoto dateeert van 2007.
Veel succes en … zorg voor een goede isolatiekwaliteit !
André Lardon
Schepen van milieu

Beide gemeenten (Temse/Kruibeke) en de OCMW ‘s zouden meer een coördinerende rol
kunnen vervullen om de plaatselijke actoren (politie, CAW Waasland, gemeenten, OCMW,
huisartsenkringen, advocaten) jaarlijks samen te brengen (zoals bijvoorbeeld gebeurt
met het “ welzijnsforum” van het OCMW Kruibeke) met als doel het beleid van de verschillende actoren op elkaar af te stemmen en info en ervaringen uit te wisselen en een
blijvende sensibiliseringscampagne uit te werken. Elke vrouw/kind/man die in Temse en
Kruibeke woont en die geconfronteerd wordt met intrafamiliaal geweld moet weten waar
ze met haar/zijn vraag of probleem terecht kan.
Maria Van Ruyssevelt
gemeenteraadslid
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Contactgegevens

Pia De Monie
Gildestraat 71
9150 Kruibeke
0473 94 87 17
pia.demonie@telenet.be

Dirk De Ketelaere
Kruibekestraat 90
9150 Bazel
0498 88 95 28
dirk.de.ketelaere@telenet.be

André Lardon
E. Gorrebeeckstraat 38
9150 Kruibeke
0473 70 70 82
andre.lardon1@telenet.be

Bevoegdheden

Bevoegdheden

Bevoegdheden

sociale zaken
informatie en communicatie
gelijke kansen
ontwikkelingssamenwerking
senioren
lokale economie en middenstand

sport
jeugd
openbaar vervoer
land- en tuinbouw

cultuur
milieu en openbaar groen
toerisme
tewerkstelling
mobiliteit
patrimonium

Gemeenteraadsleden:
Erik Blommaert (fractieleider) - 0479 91 73 58 - erik.blommaert@skynet.be
Christel De Kerf (vanaf februari 2010) - 03 744 16 63 - christel.dekerf@telenet.be
Jan Van Raemdonck - 03 744 14 64 - jan.vanraemdonck@skynet.be
Maria Van Ruyssevelt (tot februari 2010) - 03 774 53 64
Fons Verhelst - 03 774 16 49
Filip Vercauteren - 0494 57 50 78 - filip.vercauteren@post.be

OCMW-raadsleden
Jacques Peeters (fractieleider) - 0497 17 20 13 - info@jacqpeeters.be
Herman Laureys - 0478 67 09 70 - hermanlaureys@hotmail.com
Peter Van der Meiren - 03 744 06 10 - peter.van_der_meiren@skynet.be
Maria Van Ruyssevelt - 03 774 53 64
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Heraanleg Kruibekestraat Bazel

Vrouwen aan zet

Nieuws van de CD&V-fractie gemeenteraad

In de Kruibekestraat hebben jarenlang klinkers gelegen, net zoals in de Bazelstraat in
Kruibeke. De bewoners hadden allerhande
klachten, vooral geluidsoverlast.

Het vrouwenstemrecht is reeds jaren een feit.
Een heel goede zaak. Vrouwen kunnen dus
sinds jaren mee kiezen wie deel uitmaakt van
het bestuur op de verschillende niveaus. Maar
toch waren de meeste verkozenen mannen.
Een aantal vrouwen is op de barricades gaan
staan om daarin verandering te brengen.
Meer vrouwen stimuleren om politiek actief te zijn en ze ondersteunen om effectief verkozen
te kunnen worden, was hun objectief. Het heeft een hele tijd geduurd maar vandaag zijn er
hieromtrent wettelijk een aantal zaken vastgelegd. Denken we vooral aan de pariteit: gelijke
man/vrouw verhouding op de verkiezingslijsten.

Terwijl we dit tekstje schrijven werken gemeentelijke diensten,
schepencollege en coalitie-partners met veel inzet aan de opstelling van het gemeentelijk budget 2010. Zodra het budget
klaar is, wordt dit voorgesteld aan de voltallige gemeenteraad. De CD&V-gemeenteraadsfractie blijft ijveren voor een
structureel en gezond financieel beleid binnen onze gemeente.
Ook moet één en ander afgetoetst worden aan de financiële
mogelijkheden.

In Kruibeke werden deze “betonstraatstenen”, de juiste benaming van klinkers,
jaren geleden vervangen. Bazel was in
2009 aan de beurt. Volgens de oorspronkelijke planning zouden de stenen in juni verdwijnen. September was uiteindelijk de
maand van de waarheid.
Na Bazel-kermis werd een omleiding voorzien en begon het opbreken van de weg. Dit
ging zo vlot dat de betonstraatstenen een
dag vroeger weg waren dan voorzien. In anderhalve week werd de eerste fase voltooid.
Proficiat aan de aannemer en toezichters.
Ook de tweede fase verliep vlot en in 3
weken was al het omleidingsleed voorbij.

De bewoners kunnen eindelijk genieten
van hun verdiende nachtrust.
Eind goed al goed.

Dirk De Ketelaere
schepen en bewoner
van de Kruibekestraat

Op De Borrel
Pleintje Beukenlaan Kruibeke
10 januari 2010
Mercatorplein Rupelmonde
24 januari 2010
Koningin Astridplein Bazel
7 februari 2010

Bij ons in Kruibeke hebben we via Vrouw en Maatschappij, de vrouwelijke politieke afdeling van
CD&V, heel wat inspanningen gedaan om meer vrouwen in de gemeenteraad te laten zetelen.
Bij de laatste verkiezingen in 2006 hebben een aantal vrouwen zeer goed gescoord maar net
niet genoeg om rechtstreeks verkozen te zijn.
In politiek zijn de zaken vaak onvoorspelbaar en dat maakten we ook mee in Kruibeke toen
Stijn eerder dit jaar ontslag nam. Het was niet gemakkelijk om na een jarenlange aangename
samenwerking plots het roer te moeten omdraaien. We hebben veel geleerd van Stijn en respect voor zijn beslissing komt voor mij op de eerste plaats.
Op de gemeenteraad van september 2009 werd Maria Van Ruyssevelt, 1e opvolger en voorzitter Vrouw en Maatschappij, aangeduid als gemeenteraadslid in opvolging van Stijn. Na 15
jaar heb ik er dan toch een vrouwelijke collega bijgekregen. Maria is tevens OCMW raadslid
voor CD&V. Zij zal haar mandaat als gemeenteraadslid begin 2010 doorgeven aan Christel De
Kerf, 2e opvolger. Christel kon omwille van beroepsbezigheden niet onmiddellijk overnemen.
Maria, bedankt omdat je in deze overgangsperiode met volle overtuiging dit mandaat wil opnemen.
Christel, heel veel succes in de resterende 3 jaar van deze legislatuur. Ik ben ervan overtuigd
dat we samen kunnen werken aan een vrouwvriendelijk politiek klimaat.

29 januari 2010 - 19u30
Kasteel Wissekerke - Bazel

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

De politieke ervaring van André, nu lid van het schepencollege, zorgde er ondertussen voor
dat de CD&V-fractie gedreven verder werkt. Dit gebeurt zowel voor als achter de schermen
en in verschillende raden, commissies en intercommunales. Deze inzet van alle fractieleden
vertaalt zich stilaan ten voordele van onze gemeente en zijn inwoners, want daar is het
uiteindelijk toch om te doen...

Rupelmonde
Kruibeke
Bazel

Editie 4 - december 2009

Inhoud:
Woordje
voorzitter

Witte
lintjes actie

Isolatie

Begin 2010 is deze legislatuur of beleidsperiode halfweg. De eerste tekenen van CD&Vdeelname in het beleid beginnen zich af te tekenen. Wij beloven u hier een volgende keer
meer nieuws over.
Kruibekestraat

Maar het kan echter steeds beter.
Daarom graag uw mening.

Pia De Monie
schepen

- Wat moet tegen 2012 nog meer aandacht krijgen?
- Hoe zien we onze gemeente evolueren richting 2020?

Kent u nog mensen die lid willen worden van CD&V of
wilt u nauwer betrokken worden bij de werking van onze
afdeling? Geen probleem. Neem gerust contact met ons
op. Onze ploeg is stevig, maar er is nog plaats voor velen.
U kunt ons nog sterker maken!

Neem gerust contact op met één van de CD&V-fractieleden of met
erik.blommaert@skynet.be
0479/917358 of 03/7745379.
Erik Blommaert
CD&V-fractieleider gemeenteraad

NIEUWS

Najaarswandeling in Kruibeke

Onder het motto “we reizen om te leren” organiseerde
CD&V Kruibeke op zondag 4 oktober een wandeling in het
centrum van Kruibeke.
Vrouwen
aan zet

Uw mening telt voor ons, want CD&V-Kruibeke is meer dan ooit de partij van de toekomst.

telkens van 11u00 tot 13u00

Nieuwjaarsreceptie

Met de nodige creativiteit zoeken wij als verantwoordelijke beleidspartij mee naar oplossingen om onze gemeente wat het financiële betreft een goede richting te laten inslaan.
Als speerpunten blijven we hierbij ook aandacht besteden (en dit binnen het budgettair haalbare) aan een verantwoorde en evenwichtige ruimtelijke ordening (o.a. geleidelijke invulling
sites Altena en Mercator), een goed jeugdbeleid, de sportinfrastructuur, een dynamisch
cultuurbeleid en bv. ook mobiliteit met aandacht voor fiets- en voetpaden.

Rupelmonde - Bazel - Kruibeke

Op De
Borrel

We waren met twintig. Achtereenvolgens bezochten we
het project OLV school en kloostergebouwen in de Langestraat, de jeugdlokalen in de Broekdam en als laatste de
vernieuwde site sociale huisvesting aan de Schoolstraat.
De gemeentemandatarissen gaven bij elk project de nodige
uitleg. De tocht was niet zo ver maar wel bijzonder leerzaam.
Na de wandeling werd het breugelbuffet goed gesmaakt.

Gemeenteraad

Wil je meer info over de bezochte projecten?
Neem contact op met één van onze mandatarissen.

