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Nieuw kunstwerk in de
Polders van Kruibeke

Kruibeekse Polderloop
In onze Polders van Kruibeke is het heerlijk toeven.
Geniet met volle teugen van de overweldigende natuur,
een prachtige Arcade en een schitterend landschap.
Elke laatste zondag van augustus kan je vol overgave
sporten in de vrije natuur en meelopen in de Kruibeekse
Polderloop. Proficiat aan alle 160 deelnemers, dank je wel
aan alle supporters, medewerkers en sponsors!
Je bent nu al van harte uitgenodigd voor volgend jaar op
zondag 26 augustus 2018!

Voorwoord

In memoriam Georges Verberckmoes
Met droefheid vernamen we dat gewezen
burgemeester Georges Verberckmoes
twee dagen na zijn 90ste verjaardag overleden is in het verzorgingstehuis Den Hof
te St Niklaas waar hij de laatste jaren verbleef.
Georges Verberckmoes was van 1959
tot 1976 CVP-burgemeester van Bazel
en werd na de fusie, van 1977 tot 1983,
de eerste burgemeester van de fusiegemeente Kruibeke. In mei 1989 werd hij
door de gemeenteraad benoemd tot ereburgemeester van Kruibeke.

De zomer van Kruibeke, een hoogmis van gezellige
zomerbars, festivals, kermissen en buurtfeesten.
Ons dorp leeft meer dan ooit dankzij de inzet van u
als bewoner en de vele vrijwilligers. CD&V vindt het
belangrijk dat initiatieven die mensen met elkaar
verbinden door de gemeente ondersteund worden.
Velen hebben kennis gemaakt met de Polders van
Kruibeke met zijn watervallen, fietsvriendelijke
jaagpaden en romantisch plekjes om te genieten
van de unieke natuur. De toeristische ontwikkeling
van de polder en onze drie dorpen is één van de
prioriteiten van dit bestuur. Met de waterbus hebben we er alvast een nieuwe attractie bij.
De fusie tussen OCMW en gemeente werd verder
uitgewerkt. Wij hebben de ambitie om de dienstverlening te vereenvoudigen en efficiënter te maken.
Daarom willen wij het gemeentehuis grondig verbouwen. De plannen vindt u in deze brochure. Laat
ons gerust weten wat u ervan vindt.
Nu het mobiliteitsplan is goedgekeurd zijn we gestart om in wijken en woonstraten “zone 30” in te
voeren.
De vernieuwing van de straten wordt verder gezet,
met bijzondere aandacht voor goede voetpaden,
veiligheid voor fietsers en een oplossing voor de
parkeerproblemen. Bij elk project wordt uw mening
gevraagd op een infovergadering. Aarzel niet om
langs te komen en u te laten horen.
De komende maanden gaat CD&V Kruibeke op
ronde om u te vragen hoe u zich voelt in onze gemeente. Met “huisbezoeken” en “dialoogmomenten” willen WIJ luisteren naar uw verhaal als burger,
ondernemer of vereniging. Wij willen weten wat uw
wensen zijn om Kruibeke nog beter te maken. De
komende weken verneemt u hier meer over.
Filip Vercauteren

schepen Felix Buytaert, Georges Verberckmoes en schepen Arthur Vercauteren van Bazel

Georges Verberckmoes betekende heel
veel voor de bevolking van Bazel en later
voor Kruibeke. Vanuit zijn Kajottersvisie
“zien, oordelen en handelen” speelde
hij in op de noden van de aangroeiende
bevolking. Nieuwe wijken werden ontwikkeld (De Parkwijk, Wijk Ter Linden, de
sociale wijk Wijnakkershoek in Bazel en
Schaudries in Rupelmonde).

In Bazel werd de sportschuur De Dulpop
en rusthuis Wissekerke met 58 bedden
gebouwd. Tegen bedreigingen uit de oprukkende grootstad Antwerpen, die het
landelijk karakter van zijn gemeente zou
aantasten, trad hij kordaat op met acties
tegen de aanleg van een helihaven en het
doortrekken van de grote ring.
Als eerste burgemeester van de fusiegemeente Kruibeke streefde hij ernaar om
de deelgemeenten gelijkwaardig te benaderen. Hij was actief in het verenigingsleven, secretaris van SV Eendracht Bazel en
voorzitter van de Koninklijke Harmonie
“Al Vloeiende Groeiende”. De combinatie
van politiek engagement en maatschappelijke inzet in het verenigingsleven is
voor vele CD&V militanten en gemeentelijke politici nog steeds een inspirerend
voorbeeld om de vinger aan de pols te
houden bij wat er leeft bij de bevolking.
CD&V betuigt diep respect voor het werk
van Georges als burgemeester en geëngageerd vrijwilliger in het verenigingsleven.
Duizend maal dank !

De watervallen van Kruibeke

Twee keer per dag stroomt het Scheldewater langs de sluizen in de Polders van Kruibeke. Zeker als het tij hoog staat levert dit spectaculaire beelden op. Kruibeke is een attractie rijker!

Met de waterbus naar Antwerpen

Voortaan vaart de waterbus van Hemiksem naar Antwerpen langs het veer van Kruibeke. Dit is het ideale alternatief om files rond Antwerpen te vermijden. Dankzij de overtuigende argumenten van schepen van Mobiliteit Dirk de Ketelaere, schepen van Toerisme Erik
Blommaert en Burgemeester Jos Stassen, bij CD&V-Schepen Van Peel van het havenbedrijf werd toch gekozen voor Kruibeke. De vaarroute gaat van Hemiksem via Kruibeke naar het Steenplein in Antwerpen. In het najaar komt er nog een tweede waterbus bij!
In combinatie met de bestaande veerdiensten kunnen passagiers zich vlot verplaatsen over de Schelde.

Woonerf en fietsstraat in Bazel
Vanaf 16 augustus is het Koningin Astridplein een woonerf waar maximum
20 km per uur mag gereden worden.
Voetgangers mogen gans de breedte
van de openbare weg gebruiken.
Spelen is eveneens toegelaten. Fietsers
en voetgangers krijgen voorrang op de
auto maar mogen deze niet nodeloos
belemmeren. Alle parkeervakken op
het plein werden duidelijk met witte
verf aangeduid. Wild parkeren op voetpaden en pleintjes zou nu tot het verleden moeten behoren.
Tegelijkertijd wordt de Lamperstraat
voor de automobilisten enkelrichting
(tot aan de Parklaan) en opgewaardeerd tot de eerste fietsstraat van
Kruibeke. Automobilisten mogen maximum 30 km/u rijden en geen fietsers
inhalen. Aan de school komt een Kiss &
Ride zone tussen 7u45 en 8u30 tijdens
schooldagen.

De politie volgt alles van nabij op. Wie
de eerste weken een overtreding maakt
krijgt een waarschuwing. Nadien wordt
verbaliserend opgetreden.

Kiss & Ride zijn een proefopstelling en
worden indien nodig nog aangepast.
Suggesties zijn welkom bij de technische dienst en schepen Dirk de Ketelaere.

Zowel het woonerf, de fietsstraat en

Samen tuinieren in hobbytuinen
Vorig jaar legde de gemeente de hobbytuinen in de Dijkstraat volledig opnieuw aan. Deze lente zijn de hobbytuinders er hard tegen aan gegaan en het resultaat mag er zijn.
Het is echt een plezier om te zien hoe hard alles groeit en
bloeit. Er heerst een gezellige drukte “op den akker”. Tuinierstrucjes worden aan mekaar doorgegeven en een helpende hand is nooit ver weg.
Kortweg: lekker, gezond & gezellig.

Zone 30 in alle woonwijken en woonstraten
Deze zomer heeft de gemeente in de wijk Cauterhoek
“zone 30” ingevoerd. Op alle toegangswegen van de wijk
werden verkeerskussens aangebracht met een duidelijk
opschrift “zone 30” ondersteund door officiële verkeersborden.
Later zal in alle andere wijken en woonstraten in onze drie
dorpscentra “zone 30” ingevoerd worden.

500 jaar Getijdenmolen Rupelmonde
Op 1 oktober sloot het molenjaar af
met een sportief en overheerlijk evenement. Radslag begon met allerlei
foodworkshops en muzikale optredens
in de molen. Het Mercatoreiland werd
omgetoverd tot een radslag-event met
draaiingen van circusartiesten, een kinderzweefmolen en demonstraties van
Gymfinity, een turnclub van Kruibeke. Illustrator Hilde Schuurmans tekende live
haar molenaartje en op de zolder was
er een projectie van Fotoclub Diamond.
Van op de Graventoren gaf de Mercatorbrassband een miniconcert. Het Molenjaar werd afgesloten met een poëtisch
maalmoment.
Wist je dat de getijdenmolen in Rupelmonde de enige overgebleven getijdenmolen is in Vlaanderen? Het is één van de
laatste complete en maalvaardige getijdenmolens in Europa. Het molenrad is het grootste binnenrad van België. Het rad kan vier molenstenen tegelijk aandrijven. Het
werd ontworpen door Poncelet, een waterbouwkundig ingenieur uit het leger van Napoleon.

Cauterhoek, buurt voor het leven
bouwproject. Op de startvergadering
hebben we alle buren samengebracht
op onze Burendag, voor een eerste voorstelling van het project met een hapje en
een drankje.“

Eén van de doelstellingen is om de CO2uitstoot van de wijk te verminderen. Dit kan
door bewuster om te springen met energie,
meer in te zetten op hernieuwbare energie,
meer en beleefbaar groen te creëren, auto’s
te delen met buurtbewoners of vaker de
(elektrische) fiets te nemen.

CD&V steunt de ambassadeurs van de Cauterhoek wijk

De Cauterhoek in Kruibeke werd geselecteerd voor een begeleidingstraject door
het Lerend Netwerk Duurzame Wijken
om de naoorlogse wijk de Cauterhoek
te renoveren, duurzaam en ecologisch te
maken
We willen een “Buurt voor het Leven” ma-

ken. Een buurt waar jong en oud zich thuis
voelt. Een wijk die vooruitkijkt en actief
werkt aan een duurzamere leefomgeving.
Ingrid Anné is één van de tweeëntwintig wijkambassadeurs: ”We werken met
vier werkgroepen rond mobiliteit, energie, blauwgroene vingers en het nieuw-

De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting plant een nieuwbouwproject met
zestig sociale huurappartementen in de
Cauterhoek. “Het nieuwbouwproject wordt
energiezuinig gerealiseerd en richt zich op
bewoners van een sociale huurwoning in
de Cauterhoek die compacter willen gaan
wonen in de eigen wijk, maar ook op mindervaliden, 65-plussers, alleenstaanden en
kleine gezinnen.” aldus Marc De Mayer, be-

stuurslid van de Gewestelijke Maatschappij
voor Huisvestging.

Ontwerper voor nieuwe jeugdlokalen in Rupelmonde
Het gemeentebestuur Kruibeke en de vzw Scouts en Chiro Rupelmonde
slaan de handen in elkaar voor de bouw van nieuwe jeugdlokalen in Rupelmonde.

Op de gemeenteraad van 26 juni werd
beslist om een ontwerper aan te duiden
voor de jeugdlokalen voor Scouts en
Chiro van Rupelmonde. Dit is een nieuwe
belangrijke stap in het verhaal.
De grond in de Broekstraat, eigendom
van het OCMW, werd reeds eerder in erfpacht gegeven aan de gemeente. OCMWvoorzitter Pia De Monie is content met

deze concrete stappen en zal dit dossier
zeker met aandacht verder opvolgen.
In het ontwerp zullen zes lokalen voor de
meisjes van Chiro De Spiraal en vijf lokalen voor de jongens van Scouts Sint-JanBerchmans worden opgenomen, maar
ook onder meer een grote binnenspeelruimte, een ruim sanitair blok, een keuken, een fietsenstalling en twee grote

speelpleinen buiten.
Schepen van jeugd Dirk De Ketelaere is
tevreden om de honderden kinderen en
jongeren in Rupelmonde nu een concreet perspectief te kunnen bieden.

Vasse kweek

Tractorsluis in Grensstraat

Kruibeke is een sociaal project rijker. Enkele mensen staken de
koppen bij elkaar, deelden ervaring en kennis. Hieruit werd de
sociale moestuin “Vasse kweek” geboren. Jongeren met een
beperking krijgen de kans om op eigen ritme mee te helpen bij
de teelt van groenten en fruit, een initiatief waar samen werken
en plezier maken met jongeren en begeleiders centraal staat. Je
kan de groenten van Vasse kweek op vrijdag kopen in de Wilgenstraat 7 en op de maandelijkse Boerenmarkt te Bazel !

We willen het sluipverkeer in de Grensstraat en Noenstraat
vermijden. Om de hinder voor de landbouwers te beperken, werd een tractorsluis geplaatst in de Grensstraat aan
de kant van de Hoogstraat. Landbouwvoertuigen kunnen
hier vlot over rijden, auto’s worden zo geweerd uit deze
landbouwweg. Op het einde van de Hemelrijkstraat richting
Grensstraat staan er paaltjes waar je met de fiets door kan.

Proficiat Tom, Marc & Co voor dit prachtig initiatief !

Foto: Matthias Goossens

Dit proefproject kwam er na uitgebreid overleg door schepen Dirk De Ketelaere met landbouwers en buurtbewoners.

Kinderen leggen zelf kabouterpad aan in Kikvorstbos
Samen met kinderen en grote mensen uit de buurt hebben we een heel leuk houtsnipperpad gemaakt!
Na afloop was er superlekkere NETELsoep !
Mooiste plekje van jouw jeugd ...
Om het bosje toegankelijk te maken
heeft de groendienst heel veel netels geruimd. Samen met de kinderen, hun papa’s en mama’s hebben we een heel leuk
pad aangelegd. Omdat er erg veel netels
staan hebben we na afloop hele lekkere
netelsoep gemaakt!
We maken van het Kikvorstbos het mooiste plekje van jouw jeugd, waar je jaren
later, dierbare herinneringen koestert.
Het is niet enkel VOOR de buurt maar
VAN iedereen die meewerkte!

Johan Arnout & Pia De Monie

Kikvorstbos
De gemeente Kruibeke kreeg onlangs
een stukje bos ter beschikking. Dit is gelegen aan de Polderstraat in Kruibeke.
Voorheen werd hier een jeugdatelier
gehouden. Velen koesteren nog mooie
herinneringen aan dit prachtig stukje natuur.

Er werd zelfs een heuse totempaal geplaatst! Na zes jaar is deze oude stam
ziek, en moet deze vervangen worden.
Dit stukje natuur biedt mooie kansen
voor milieu- en bijvriendelijke projecten.
We willen er absoluut een mooie plek
maken voor de grote en kleine mensen
uit de buurt.

Bijenwerkgroep
Samen met alle buren, milieuambtenaar
en de groendienst van de gemeente,
planten we op 25 november boshyacinten en bosanemonen in het Kikvorstbos!
Johan Arnout, Gemeenteraadslid en
initiatiefnemer van de Bijenwerkgroep.

Bijvriendelijke bloemenberm aan de Nieuwe baan
Wat baat het om plots een overvloed aan
eten te hebben en een tijdje later om te
komen van de honger?

In de vroege lente hebben de bijen het
erg moeilijk, daarvoor dienen de bloembollen aan de Kaai in Rupelmonde.

Het is erg belangrijk om het voedselaanbod voor de bijen gelijkmatig uit te vlakken over heel het jaar. Enkel zo kunnen
zij overleven en instaan voor de bestuiving van óns voedsel.

Als in mei en juni, de bloesems van de
fruitbomen uitgebloeid zijn, is er weerom veel minder voedsel voor ons rondvliegend volkje.

Onze fraaie bloemenberm brengt dan
soelaas. Een bijvriendelijke bloemenberm maken is niet eenvoudig. De bekwame mannen van de groendienst
hebben dit heel vakkundig aangelegd!
Eerst wordt het zaaibed verarmd en onkruidvrij gemaakt door de bovenlaag af
te schrapen. Zo krijgen de jonge zaadjes
de kans om te groeien en worden ze niet
overwoekerd door onkruid. De bloemenberm bestaat uit éénjarige planten zodat
je het eerste jaar reeds een fraai resultaat hebt, én meerjarige planten, zodat
de volgende jaren de bloemenberm niet
opnieuw moet ingezaaid worden.
Om de fietsers niet te hinderen werd de
bijvriendelijke bloemenberm speciaal
op meer dan een meter van het fietspad
gezaaid. Zo kan je veilig, maar met volle
teugen genieten van een prachtig landschap!

In mei en juni kon je genieten van de bloemenpracht aan de Nieuwe Baan in Bazel

Kruibeekse Polderloop
De stuwende kracht achter de organisatie van de Kruibeekse Polderloop is Koen Maris, onze veelvuldig
gelauwerde atleet uit Kruibeke. Tijd om Koen even aan het woord te laten.
Vanaf 2014 werd wegens het stijgend
aantal deelnemers uitgeweken naar de
Kruibeekse Poort aan Broekdam-Noord.
Dit jaar waren er voor alle afstanden samen een 160-tal deelnemers.
Koen Maris is gehuwd met Annelies.
Papa van Lore (14j), Robbe (12j) en Willem (6j). Woonachtig in de deelgemeente Kruibeke maar afkomstig van Bazel.
Zoon van Jan Maris (gewezen kinesist)
en Ria.
Koen is werkzaam als ICT-coördinator
in de scholengemeenschap KSAS.
Als atleet heeft Koen duizenden kilometers gelopen in onze prachtige Kruibeekse polder. Het was zijn droom om in ons
uitgestrekte natuurgebied een loopwedstrijd te organiseren, zeker nu de polder
ingericht wordt als een gecontroleerd
overstromingsgebied en nog mooier en
aantrekkelijker wordt voor wandelaars
en joggers. Koen wil van de kleine Polderloop een grote recreatieve, en ook

een competitieve massaloop maken.
Met de toestemming van Waterwegen en
Zeekanaal vond in 2012 de eerste editie
plaats. De start bevond zich ter hoogte
van de parking aan het veer in Kruibeke,
met als aankomst kasteel Altena van de
Broeders van Liefde in Kruibeke. Een
twintigtal sportievelingen beleefden er
samen een leuke, sportieve namiddag!

Tien jaar na zijn wereldtitel duathlon
werd Koen dit jaar op zijn veertigste
Belgisch Kampioen bij de masters en
derde bij de elites.
Koen is al negen jaar actief lid van de
sportraad waar hij het sportieve beleid
van onze gemeente mee ondersteunt.
www.kruibeeksepolderloop.be

CD&V actie “Koning Fiets”
Kiezen voor de fiets is kiezen voor beweging, het klimaat, snelheid en de mogelijkheid om vlot contact te leggen. CD&V
engageert zich om de fiets centraal te
zetten in het mobiliteitsbeleid. Tijdens
Bazel Verbaast voegden de CD&V militanten de daad bij het woord.

De fietsen van de bezoekers werden gecontroleerd op de bandenspanning en
de staat van de ketting. Daar waar nodig
werden banden bijgepompt en fietskettingen gesmeerd.

fietsvriendelijke ideeën aanbrengen op
onze wensboom.

Je kon wensen, suggesties en goede

fb.com/KruibekeCDenV/

Wie alle 55 “fietswensen” wil lezen surft
naar onze facebookpagina.

Zorgvereniging Waasland is een feit
Kruibeke zal samen met de besturen van Beveren, Zwijndrecht en Sint-Niklaas deel uitmaken van
de Zorgvereniging Waasland die instaat voor het beheer van de OCMW-woonzorgcentra en thuiszorgdiensten.
Schepen van sociaal beleid en OCMW-voorzitter Pia De Monie
is zeer tevreden met deze beslissing.
Samen met de woonzorgcentra en thuiszorgdiensten uit de
regio (Beveren, Zwijndrecht, Sint Niklaas) zullen we een sterke ZORGspeler worden.
* het openbare karakter van de zorg wordt behouden
* de zorg blijft heel dicht bij de bewoners en de lokale woonzorgcentra
* door schaalvergroting kan er efficiënter gewerkt worden
* de bewoners profiteren van een betere, betaalbare dienstverlening
* de buurtwerking en de mantelzorg wordt versterkt
* specifieke afdelingen kunnen ingericht bv. voor bewoners
met Korsakov, NAH (niet aangeboren hersenafwijking),
ouderen met een beperking…
* De thuiszorgdiensten behouden hun huidige werking.
Voor Kruibeke betekent dit zelfs een uitbreiding van het
huidige aanbod, buiten poetsdienst zal ook gezinshulp

aangeboden worden.
* Medewerkers zullen meer nadruk kunnen leggen op de
“zorg” voor ouderen. Zij behouden de voordelen verbonden aan hun OCMW statuut.”
De volgende maanden wordt de structuur verder uitgebouwd. Er zal een intens overleg volgen over de taakafbakening tussen OCMW en Zorgvereniging Waasland.
Bij de effectieve start van de samenwerking zal de definitieve
naam van de zorgvereniging bekend gemaakt worden.

Volumestudie uitbreiding Dulpop
Sporthal Den Dulpop in Bazel barst
uit haar voegen. De vraag van sportclubs en individuele sporters naar een
uitbreiding is terecht. Daarom werd
opdracht gegeven om een volumestudie uit te werken voor een bijkomende
sport- en vrijetijdshal, binnen de be-

staande contouren van het sportcomplex de Dulpop.
Het studiebureau ‘3D-architecten‘ stelde vier verschillende scenario’s voor,
met de voor- en nadelen, een inschatting van de bouw- en ontwikkelingskos-

ten en een eindrapport. Voor elke optie
werd een prijsraming opgemaakt met
kostprijs per vierkante meter.
Bij CD&V bestaat er geen twijfel dat een
uitbreiding noodzakelijk is.
Om te vermijden dat een definitieve beslissing in de volgende legislatuur vertraging zou oplopen, wil CD&V de effecten van de uitbreiding op de omgeving,
de mobiliteit en de subsidiemogelijkheden nu reeds onderzoeken. Zo heeft
het volgende bestuur alle gegevens in
handen om een goede keuze te maken.
Voor meer info kan u terecht bij schepen
van sport Dirk De Ketelaere en voorzitter Dircom AGB Filip Vercauteren.

Gemeentehuis grondige renovatie
Soms kom je tot de vaststelling dat alsmaar bijbouwen en veranderen niet funtioneel en efficiënt is.
Bovendien zijn die voortdurende ingrepen duurder dan een in één keer grondig te verbouwen.

Administratieve diensten van gemeente en OCMW moeten fusioneren
De Vlaamse Regering verplicht elke gemeente om tegen 2019 het OCMW te
laten fusioneren met de gemeente zowel op politiek bestuurlijk als ambtelijk
vlak. De gemeenteraad wordt eveneens
OCMW-raad, er wordt één secretaris en
één financieel beheerder aangeduid
voor beide organisaties. Het is dan ook
logisch dat alle administratieve diensten
van gemeente en OCMW samen worden
ondergebracht in één administratief centrum, De Brouwerij in Kruibeke.
Efficiëntere dienstverlening en
betere werkomstandigheden met
concept frontoffice en backoffice.
Omdat in de huidige indeling van het
gemeentehuis alle diensten verspreid
zitten en niet voor iedereen toegankelijk
zijn, heeft het gemeentebestuur beslist

om een grondig verbouwingsproject
voor De Brouwerij uit te werken volgens
het concept van frontoffice en backoffice. Het gebouw zal volledig toegankelijk
gemaakt worden voor mindervaliden.
Het frontoffice heeft een onthaal met
themabalies voor o.a. de dienst bevolking, burgerlijke stand, stedenbouw
en milieu. Er komen ontvangstruimtes
waar vertrouwelijke gesprekken kunnen
plaatsvinden.
Nieuwe vergaderlokalen voor overleg
met burgers, verenigingen, bedrijven
etc. zijn ook voorzien. In het backoffice
gedeelte zal het gemeentepersoneel op
een moderne en efficiënte manier kunnen werken.  
Gemeenschapscentrum met nieuwe bibliotheek en ontmoetingszaal
Als de Brandweerzone Waasland groen

licht geeft voor de bouw van een nieuwe
brandweerkazerne komt op er op de
plaats waar nu de brandweercafetaria
staat ruimte vrij voor de realisatie van
een modern gemeenschapscentrum.
Er komt een eigentijdse bibliotheek en
een ontmoetingszaal voor minstens 150
bezoekers. Kruibeke zal dan na 30 jaar
wachten eindelijk over een moderne zaal
beschikken voor culturele activiteiten.
In dit project wordt ook een grondige
renovatie voorzien van het voorste gedeelte van het bestaande gemeentehuis.
De historische gevels aan de straatzijde
blijven behouden.
Binnenin transformeren de huizen tot
polyvalente ruimtes die ter beschikking
worden gesteld voor verschillende gemeenschapsfuncties. Uiteraard zal ook
het binnenplein en de toegangen passend heraangelegd worden.
Gemeentehuis en bibliotheek tijdelijk verhuizen
Omdat de verbouwingswerken zo ingrijpend zijn, zullen de gemeentediensten
en de bibliotheek tijdelijk moeten verhuizen, vermoedelijk in de eerste helft
van 2018.
Als alles volgens plan verloopt, hoopt
de gemeente zowel het nieuwe administratieve centrum als het gemeenschapscentrum begin 2020 in gebruik te kunnen
nemen.

Hondenlosloopweide

Rollatorroute

Er komt een hondenlosloopweide nabij de Oud-Veerstraat tus- Rond het Woon- en zorgcentrum (WZC) Wissekerke in de Weisen de ringdijk en het grindpad van de mountainbikeroute. “Het spoel in Bazel werden drie nieuwe routes voor wandelaars,
perceel in Kruibeke is in eigendom van de nv Waterwegen en Zee- rollatorgebruikers en rolstoelgebruikers uitgestippeld. De
kanaal en wordt ter beschikking gesteld van de gemeente die het ‘rollatorroutes’ werden ontwikkeld om de fysieke én menzal inrichten. Nadien zullen ook in Bazel en Rupelmonde honden- tale gezondheid van ouderen te verbeteren. Meer beweging
losloopzones ingericht worden” aldus milieuschepen Erik Blom- en gezonde buitenlucht zijn van onschatbare waarde. De
routes bieden ouderen de kans om anderen te ontmoeten
maert en schepen van dierenwelzijn Dirk De Ketelaere
buiten de context van het WZC en om een groter gevoel van
Het veilig en duurzaam gebruik van de zone wordt vastgelegd in vrijheid te ervaren. De routes kunnen zowel zelfstandig als
een huishoudelijk reglement. Er wordt een ‘meter’ aangeduid onder begeleiding bewandeld worden.
die functioneert als centrale contactpersoon voor gebruikers
en gemeente: bij eventuele problemen of suggesties vanuit de Wie een route uitkiest, volgt de rode, blauwe of groene behondenliefhebbers brengt zij de gemeentelijke diensten op de wegwijzering. Onderweg zorgen banken voor de nodige
rustpunten.
hoogte.

Straten Vernieuwen

CD&V-Senioren

De heraanleg van de volgende straten zijn gepland of reeds opgestart : Mercatorstraat, Kromstraat, Dijkstraat, Holsthumstraat,
Kapelstraat (in twee fasen), Polderstraat, Wissel Bazel, Lange
Heihoekstraat, Nieuwstraat, Geeraard De Cremerstraat en het
Mercatoreiland. Een hele waslijst dus die schepen Geert De Corte
van nabij opvolgt.

Onder een stralende zon bezochten de CD&V Senioren WZC
Poldervliet. Directrice Nathalie Goethals heette ons welkom
en gaf ons een rondleiding. We konden een kijkje nemen in de
ruime eenpersoonskamers en tweepersoons appartementen,
de refter met terras en burelen en de ontspanningsruimten.
Op het terras van de cafetaria kregen we koffie en taart.

Zelf kan je de wegenwerken volgen in “Kruibeke Info” of via de Op 19 oktober bezoeken we brouwerij De Koninck. Wil je graag
gemeentelijke website en facebookpagina.
mee, bel dan met Hubert De Gendt 0499 16 86 32

gaan in DIALOOG met JOU!
CD&V kruibeke wil jouw verhaal en wensen kennen.

kruibeke.cdenv.be

Pia De Monie

Dirk De Ketelaere

Geert De Corte

Erik Blommaert

OCMW-voorzitter,
welzijn, senioren, pensioenen
0473 94 87 17
pia.demonie@telenet.be

jeugd, sport, land- en tuinbouw, mobiliteit
& openbaar vervoer, openbare markten en
feestelijkheden, dierenwelzijn
0498 88 95 28 - dirk.de.ketelaere@telenet.be

openbare werken, openbaar groen,
lokale economie en ondernemen &
kerkfabrieken
0476 34 70 38
g.de.c@telenet.be

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

Els De Bock - 0485 75 10 60 - elsdb@telenet.be
Dries Canfyn - 0479 18 69 46 - driescanfyn@hotmail.com
Thomas Laureys - 0477 56 32 32 - laureysthomas@gmail.com
Maria Van Ruyssevelt - 0479 59 39 92 - mariavanruyssevelt@icloud.com

Colofon
Heb je een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&Vwerking in onze gemeente?
Heb je een suggestie voor wat
beter kan? Aarzel niet en ga de
conversatie aan!

Layout
Johan Arnout - 0496 21 77 34

CD&V-senioren
Hubert De Gendt - 0499 16 86 32

Website
www.kruibeke.cdenv.be

CD&V-Jongeren
Dries Canfyn - 0479 18 69 46

Volg ons op Facebook:
fb.com/KruibekeCDenV/

Vrouw en maatschappij
Maria Van Ruyssevelt - 0479 59 39 92

v.u.: Filip Vercauteren Tulpenstraat 5, 9150 Kruibeke

Guido Paelinck, voorzitter gemeenteraad - 0479 30 11 64 - guido.paelinck@telenet.be
Filip Vercauteren, fractieleider - 0494 57 50 78 - filip.vercauteren@skynet.be
Jan Van Raemdonck - 03 744 14 64 - janenpetra1@telenet.be
Annick Huyghe - 0479 79 27 33 - annick.kris@telenet.be
Johan Arnout - 0496 21 77 34 - johanarnout@gmail.com

