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‘Gemeentelijk infoblad CD&V Kruibeke’  

CD&V Kruibeke wenst u het allerbeste voor 2011!

Ook goedgemutst het nieuwe jaar in? 
Bestel je muts op www.cdenv.be!

Goed
gemutst
het nieuwe jaar in!
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Het was een aangename ver-
rassing de gemeentelijke  
infogids te mogen ontvangen. 
Eindelijk, dacht ik, nieuws uit 
Kruibeke. Hier zaten ik en 
velen met mij toch al even op 
te wachten. Het moet gezegd 
worden, ik was aangenaam ver-
rast qua inhoud en lay-out. Voor 
wat en bij wie kan ik terecht in 
de gemeente. Het Informeren 
van zijn inwoners is en blijft 
een permanente opdracht van 
de gemeente. Maar onder het motto ‘het kan altijd beter’ wil de CD&V haar 
steentje bijdragen om jullie nog beter op de hoogte te houden van het reilen en 
zeilen in onze gemeente. Zoals je terecht opmerkt heeft onze CD&V-nieuws een 
ondertitel gebaard: “Gemeentelijk infoblad CD&V Kruibeke”. Wij willen jullie peri-
odiek informeren zodat jullie ‘’bij’ blijven. 

Definitie van informeren: het overbrengen van informatie, in het bijzonder feiten 
of gebeurtenissen, aan anderen. Neem nu de recent goedgekeurde belastingen 
op de pylonen van hoogspanningsmasten (hoogtemasten). Een goede beslissing 
van de gemeente, zodoende komt niet alle geld uit de zakken van de inwoners om 
in de financiën orde op zaken te stellen. Hoe ver staat het eigenlijk met de evalu-
atie van de recent doorgevoerde verkeerssituatie in de Temsestraat en Rupel-
mondestraat? Hoever staat het met het dossier Hoogstraat-Daalstraat en wat 
met het jeugd- en cultuurbeleidsplan, lees verder en ontdek. 

Maar informatie is ook communicatie. Wij willen van u vernemen wat jullie bezig 
houdt. Met welke vragen zitten jullie. Via de contactgegevens kan je bij onze 
mandatarissen terecht. Want… ook wij willen geïnformeerd worden. Trouwens 
hierbij nog mijn allerbeste wensen voor een goed en gezond 2011.

Woordje van de voorzitter

Marc De Mayer
voorzitter CD&V Kruibeke



Jeugd op de milieuboot

Alle Kruibeekse scholen gingen in oktober in op 
het aanbod van het gemeentebestuur om de 
leerlingen van het 5de en 6de studiejaar via een 
tocht met de milieuboot bewust te maken van 
een propere Schelde. 
Tijdens een drie uur durende vaart tussen 
Rupelmonde en Antwerpen en terug, konden ze 
kennis maken met de kwaliteit van het water, 
het leven in de Schelde, het economisch belang 
van de Schelde enz.
Schepen van milieu André Lardon vergezelde 

Cultuur op de kaart
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de leerlingen van de Sint Petrusschool uit 
Bazel en toonde zich zeer enthousiast. 

Ook gemeenteraadsleden en leden van de 
Milieuraad maakten van deze gelegenheid 
gebruik.

Herinrichting Daalstraat/Hoogstraat

Aansluitend aan de rioleringswerken die 
Aquafin zal uitvoeren in de Daalstraat en 
de Hoogstraat in Bazel zullen beide straten 
heraangelegd worden. CD&V Kruibeke werkt 
constructief mee aan deze herinrichting met 
aandacht voor fietsers, voetgangers en de snel-
heid van het doorgaand verkeer.

In het kader van deze heraanleg zal er een 
informatiemoment voorzien worden voor de 
buurtbewoners vóór de start der werken (april 
2011). 

Met de goedkeuring van het cultuurbeleidsplan 2011-2013 en de aanwerving van een 
cultuurbeleidscoördinator (welkom Maja Cools) werd de basis gelegd voor een structureel 
cultuurbeleid in de komende jaren.

In dit beleidsplan wordt volop ingezet op het uitgebreide (socio-)culturele verenigingsleven 
dat onze gemeente rijk is. Ook onze toeristische troeven zullen in de komende jaren uit-
gespeeld worden en uitzonderlijke aandacht wordt gegeven aan het 



Op de gemeenteraad van 8 november  werd 
het nieuw jeugdwerkbeleidsplan 2011-2013 
goedgekeurd.
De stuurgroep heeft samen met Kristof van de 
jeugddienst en de schepen van jeugd, Dirk De 
Ketelaere, onder kundige leiding van Kristof Van 
De Vijver schitterend werk geleverd. Men kreeg 
dan ook terecht felicitaties tijdens de bespre-
king op de gemeenteraad.
Het is een jeugdwerkbeledisplan geworden 
waar de nodige middelen voorzien zijn om het 
positieve  beleid van de voorbije 3 jaar verder te 
zetten rekening houdend met de financiële draagkracht van onze gemeente.
Zo blijft de investeringssubsidie van 75.000 euro behouden, zij het op de buitengewone dienst.
Ook de lokaalverbeteringssubsidie zorgt ervoor dat kleinere herstellingen, zoals voor brandveiligheid, 
elektriciteitswerken of geluidsoverlast, minder zwaar doorwegen in het budget van onze jeugdbewe-
gingen.

Dit zijn slechts enkele puntjes uit het lijvige plan. Een jeugdconsulent is niet weerhouden, maar  de 
jeugd hoopt goed te kunnen samenwerken met de nieuw aangeworven cultuurbeleidscoördinator. 
Het doel blijft uiteraard, van zodra financieel haalbaar, opnieuw een jeugdconsulent aan te werven.
Het opstellen en de goedkeuring is natuurlijk nog maar een begin. Het is nu aan de jeugdraad om 
samen met de schepen van jeugd het plan op te volgen en stappen te zetten om de prioriteiten en 
acties uit het jeugdwerkbeleidsplan ten voordele van de jeugd in Kruibeke  om te zetten in daden. Nu 
het plan door de voltallige gemeenteraad werd goedgekeurd, is de verwachting dat bij de uitwerking 
van het jeugdwerkbeleidsplan op evenveel steun mag gerekend worden.

De toekomst is de jeugd en de jeugd is de toekomst.

Nieuw jeugdbeleidsplan voor de jeugd

3

cultureel erfgoed , o.m. in het Mercatorjaar 2012. Tenslotte blijft de bibliotheek een solide 
pijler van de cultuurbeleving in onze gemeente.

Eindelijk kan er op een structurele wijze cultuurbeleid gevoerd worden.

Wie een korte of een uitgebreide versie van het beleidsplan wenst te ontvangen kan te- 
recht bij de schepen van cultuur.

      



Contactgegevens schepenen

André Lardon
E. Gorrebeeckstraat 38 

9150 Kruibeke 
0473 70 70 82 

andre.lardon1@telenet.be

Pia De Monie
Scheepsbouwersstraat 2

bus 0402 
9150 Rupelmonde 

0473 94 87 17 
pia.demonie@telenet.be

Dirk De Ketelaere
Kruibekestraat 90 

9150 Bazel 
0498 88 95 28 

dirk.de.ketelaere@telenet.be

Erik Blommaert - fractieleider
Doorn 33 Kruibeke 
0479 91 73 58 
erik.blommaert@skynet.be

Christel De Kerf
Leo Heyrmanstraat 16 Bazel 
03 744 16 63 
christel.dekerf@telenet.be
Jan Van Raemdonck
Molenberg 44 Kruibeke 
03 744 14 64 
janenpetra1@telenet.be

Fons Verhelst
Lange Heihoekstraat 9 
Kruibeke 
03 774 16 49 

Filip Vercauteren
Tulpenstraat 5 Kruibeke 
0494 57 50 78 
filip.vercauteren@post.be 

Jacques Peeters 
fractieleider 
Beukenlaan 16 Kruibeke 
0497 17 20 13 
info@jacqpeeters.be 

Maria Van Ruyssevelt
Temsestraat 
Rupelmonde 
03 774 53 64 

Herman Laureys
Nobeekstraat 29 
Bazel 
0478 67 09 70 
hermanlaureys@hotmail.com 
Peter Van der Meiren
Houtenkruisdam 4 
Kruibeke 
03 744 06 10 
peter.van_der_meiren 
@skynet.be
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Gemeenteraadsleden

OCMW-raadsleden



een golf van water over de dijken gespoeld.

Een veel besproken onderwerp was de afwerking op de dijken. Zitbanken in de vorm van 
boomstronken zouden een milieuvriendelijke verpozing kunnen bieden. Het idee werd ook 
geopperd om de wandelpaden op de dijken aan te passen voor rolstoelgebruikers.

Het accent lag vooral op: wat kunnen wij uit onze natuur gratis recuperen en integreren 
op een milieuvriendelijke manier, in onze toeristische groene long aan de Schelde ? Alle 
tips werden door  voorzitter Chris Tubex van de CD&V senioren verzameld. Zij zal deze 
aan alle betrokken instanties overhandigen. Nogmaals is gebleken dat het goed en helder 
inzicht van de Kruibeekse senioren hoog is in te schatten naar de toekomst.irk 

De aanleg van het gecontroleerd over-
stromingsgebied in de polder van 
Kruibeke, Bazel en Rupelmonde staat 
vast. De eindafwerking van deze nieuwe 
toeristische troef echter nog niet.

Daarom kwamen de senioren op 13 okto-
ber samen om poolshoogte nemen van de 
gang van zaken ter plaatse.
Er is duidelijk nog werk aan de winkel. Een 
overweldigende ideeënstroom kwam als 

CD&V Senioren bepalen mee het nieuwe uitzicht 
van de potpolder !

Special Art Festival
Vele CD&V’ers waren aangenaam verrast na een bezoek aan het Special Art Festival 
in De Brouwerij te Kruibeke. De vele enthousiaste reacties tonen aan dat dit loven-
swaardig initiatief zeker voor herhaling vatbaar is.
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Witte lintjes actie
Op 19 november was er de Witte Lintjes-
actie van Vrouw & Maatschappij. Vrouw 
& Maatschappij kaart dit jaar het gebruik 
aan van geld als wapen in partnergeweld. 
Een vrouw die  het slachtoffer is van 
fysiek en psychisch geweld ervaart im-
mers ook vaak economisch geweld. Toch 
blijft ze vaak samen met haar geweld-
dadige partner omwille van financiële 
redenen.  Zo werden vorig jaar 1.608 
gevallen van economisch geweld geregis-
treerd. 

Met het uitdelen van een wit lintje en een 
flyer wil V&M er voor ijveren dat de eco-
nomische aspecten van partnergeweld 
worden erkend en geregistreerd. Voor 
politie, justitie en hulpverlening ziet zij 
hiervoor een duidelijke taak weggelegd. 
Maar ook erkende schuldbemiddelaars, 
zoals OCMW’s, moeten alert zijn voor 
geldgeweld omdat het vrouwen dwingt bij 
hun gewelddadige partner te blijven. 

Tenslotte pleit V&M voor een vlottere uitbe-
taling van de alimentatie. Via de opname van 
een zorgtijdovereenkomst in het huwelijks-
contract waarin afspraken worden gemaakt 
over rolverdeling binnen het gezin en over 
een vergoeding bij echtscheiding wanneer 
een van beide partners in onderling overleg 
minder buitenshuis gaat werken om zorg 
op te nemen. DAVO (Dienst voor Alimen-
tatievorderingen) moet op een vlottere en 
efficiëntere manier niet-betaalde alimentatie 
kunnen uitbetalen.

OP DE BORREL
Nieuwjaarsborrel

28 januari 2011
19u30
Zaal Ons Huis te Kruibeke

CD&V Kruibeke verwelkomt u 
graag!

In de loop van het jaar zullen we ook in Bazel en Rupelmonde nog een ‘Op de 
borrel’ houden. Data en locaties zullen later nog bekendgemaakt worden.



Verrassende verkeerssituatie in 
Rupelmonde- en Temsestraat

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

Na de zomervakantie werden op initiatief van 
de burgemeester in de Rupelmondestraat 
en de Temsestraat fietssuggestiestroken en 
wegversmallingen aangebracht. 

Verrassing alom. Drie jaar geleden drong 
CD&V Kruibeke tevergeefs aan om geschei-
den fietspaden te voorzien bij de herinrichting 
van de Rupelmondestraat.

Nu waren er plots fietssuggestiestroken, 
wegversmallingen met paaltjes,fietssymbolen 
op de weg en richtingspijlen. De verwarring 
was groot. 

Op de gemeenteraadszitting van september 
2010 werd beslist om na enkele maanden 
een grondige evaluatie te houden van deze 
nieuwe  verkeerssituatie.

Aan verschillende instanties werd advies 
gevraagd. Het BIVV ( Belgische instituut voor 
verkeersveiligheid), De Lijn, de Fietsersbond 
en de  gemeentelijke politie.

Naast het advies van de verkeersspecialis- 
ten wil CD&V de mening weten van de 
bewoners van de Rupelmondestraat en de 
Temsestraat. Zij ervaren dagelijks als fiet-
ser of autobestuurder hoe de verkeerssitu-
atie werkelijk is. Hun mening is volgens 
CD&V Kruibeke een belangrijke meerwaarde 
om tot een juist oordeel te komen. Begin 
december bedeelde CD&V driehonderd 
enquêteformulieren huis aan huis. Het 
resultaat van de enquête is waarschijnlijk 
bij de publicatie van dit infoblad al aan het 
gemeentebestuur overgemaakt. 


