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Nieuws

CD&V Kruibeke wenst iedereen
een Goed Gezind 2014
Koop de oranje handschoenen
ten voordele van
Music For Life!
Maandag 23 december
van 14u tot 17u
op de wekelijkse markt te Kruibeke.
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Verantwoordelijke uitgever:
An Vermeersch

CD&V Kruibeke, voor een aangename en warme gemeente

Inspirerende
herfstwandeling
Op 27 oktober ging CD&V
Kruibeke op wandel met
haar bestuur en hun
familie in het Fort van
Steendorp. Ondanks de
snijdende kou was er
een talrijke opkomst.
Men luisterde geboeid
naar de gids van dienst,
Freddy Moorthamer, die
ons alles vertelde over de
geschiedenis van het Fort
en de kenmerken van de
aanwezige paddenstoelen.
Tijdens de wandeling werd
er van gedachten gewisseld.
Na deze interessante
ochtendwandeling trokken
we met hongerige magen
richting het Hoogzaal in
Bazel waar we met de
ganse groep aanschoven
voor een maaltijd ten
voordele van een plaatselijke jeugdvereniging.
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Het eerste werkjaar van het nieuwe
bestuur in Kruibeke is bijna achter de rug.
CD&V heeft samen met de coalitiepartner
de politieke kaart van Kruibeke hertekend. Er waait een nieuwe wind door onze
gemeente met zichtbare resultaten.
CD&V-Kruibeke doet er alles aan om
samen met coalitiepartner Samen voor
Kruibeke de gemeentelijke financiën gezond te maken. Geen verhoging van de
personenbelasting of de opcentiemen.
De werkingskosten worden grondig
geanalyseerd en herbekeken.
Ook voor toekomstige investeringen
worden doordachte keuzes gemaakt.
De overdrachten van de gemeente aan
OCMW, Politiezone en Ibogem werden
kritisch bekeken, dit zonder te raken
aan een goed sociaal beleid of
aan een veilige gemeente.

Wist je dat …
het gemeentelijk periodiek informatieblad de eerste keer verschijnt in
voorjaar 2014?
er in de Hoogstraat gekozen werd voor
bloembakken als verkeersremmers?
Hiermee worden asverschuivingen
gerealiseerd, en krijgen we een groen
tintje in de straat.
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Streven naar een veilige
schoolomgeving
Op een buurtinfovergadering van 9
oktober werden de
plannen rond de herinrichting zone OnzeLieve-Vrouw-School
in Kruibeke uit de
doeken gedaan.
De gemeente neemt
dit project op binnen
het nieuwe RUP
(Ruimtelijk Uitvoeringsplan).
“Er komt een nieuwe
doorsteek voor fietsers en voetgangers
in de Langestraat
tussen het Schaliënhuis en nr. 4 naar de
achterliggende
Ambachtstraat toe.
En de kloostertuin
zal gedeeltelijk
toegankelijk worden
voor het publiek“,

aldus Geert De
Corte, schepen van
openbare werken
en openbaar groen.
Hiermee zal ook de
openbare ruimte
in het centrum een
nieuwe boost krijgen.
Het beschermde
Schaliënhuis is historisch erfgoed en
bevat naast het
klooster en kapel ook
een kloostertuin die
zijn pracht en praal
terug zal krijgen.
Daarnaast is er o.a.
ook nieuwbouw en
speelpark voorzien.
Het project verloopt
in 3 fases gespreid
over een periode van
5 jaar.

Wist je dat …
in februari als proef de Zoete Moederstraat in Rupelmonde tijdelijk bij het
begin en einde van de schooltijd wordt
afgesloten voor wagens? Het proefproject
wordt nadien geëvalueerd.

Geschiedenis
Schaliënhuis
Het Schaliënhuis
dateert van de 16de
Eeuw. Toen was een
dakbedekking doorgaans van stro en
schaliën op het dak
waren eerder uitzondering, vandaar de naamgeving voor dit huis. In
de 19de Eeuw namen
de kloosterorde Zuster
van O.-L.-Vrouw visitatie hun intrek in de
gebouwen. De zusters
starten onderwijs
op. Na circa 230 jaar
geestelijk leven in het
Schaliënhuis verhuisden in 2007 de laatste
zusters naar Wachtebeke.
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Kortbroek
“Dit gebied is een uitnodigend
stuk natuur geworden waar
wandelaars en vissers ten volle
kunnen genieten“ aldus de minister. “Rondom is een wandelpad aangelegd, je kan ook kiezen
voor het avontuurlijk pad met
stapstenen of met de kinderen
een tijdje op de speelweide vertoeven, vanuit de vogelkijkwand
en ter hoogte van de zwaluwrand
de vogelrijkdom van de Schelde
bewonderen en vanop een steiger
ontdekken wat er leeft in de
amfibieënpoel“.

Op maandag 25 november werd
Het Kortbroek aan de Scheldelei te
Kruibeke feestelijk geopend door
Joke Schauvliege, CD&V minister
van Leefmilieu. Er waren 300 aanwezigen die de wandeling meemaakten door het natuurgebied.

Vlnr: Joke Schauvliege (Minister van Leefmilieu), Geert De Corte (CD&V-schepen van
openbaar groen), burgemeester Jos Stassen
(Samen voor Kruibeke), Erik Blommaert
(CD&V-schepen van milieu & natuur)

Jubilarissenviering
Het gemeentebestuur van Kruibeke
organiseert sinds september driemaandelijks een gezamenlijke jubilarissenviering. Alle koppels die 50, 60, 56 of
70 jaar gehuwd zijn, worden hiervoor
uitgenodigd. Een feestelijk hapje en
drankje wordt geserveerd in het ontmoetingscentrum De Brouwerij, in het
bijzijn van de burgemeester en leden
van het schepencollege.
De jubilarissen ontvangen een financiële attentie in de vorm van Kruibeekse
geschenkbonnen, een brief van de Koning en een kopie van de huwelijksakte. Er
wordt een foto genomen van elk jubilerend paar als blijvend aandenken.
Schepen van senioren Pia De Monie (CD&V) licht de dienstverlening voor senioren toe zoals poetshulp, klusjesdienst, maaltijden aan huis, taxiservice, dorpshuizen, enz. Zij werpt ook een blik op de toekomst betreft specifieke woongelegenheden voor senioren.
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Tegen geweld
op vrouwen
Op zaterdag 9 november hield
Vrouw & Maatschappij haar
jaarlijkse ‘Witte Lintjes’-actie.
Aan bezoekers van de supermarkten in Kruibeke en Rupelmonde werden witte lintjes
aangeboden en werd aandacht
gevraagd voor de actie.
Dit initiatief wil het geweld op
vrouwen aankaarten en een
halt toeroepen. In ons land
worden dagelijks acht verkrachtingen en wekelijks vijf
groepsverkrachtingen aangegeven. Je meent het niet! Jawel, en dat is slechts het topje
van de ijsberg. Want 90% van
de feiten wordt niet aangegeven.

Twee op de drie DNA-stalen van verkrachtingszaken wordt niet geanalyseerd. Je meent het niet! Jawel, en
daardoor wordt maar liefst 55% van de
klachten geseponeerd wegens ‘te weinig bewijs’. Slechts 14% van de daders
wordt veroordeeld. Je meent het niet!
Jawel, inefficiënte gerechtelijke procedures en gebrekkige wetgeving bemoeilijken het opsporen van daders. Geweld
tegen vrouwen kunnen we stoppen. Je
meent het niet! Jawel, als iedereen meedoet!

Wist je dat ...
ook de jongeren ijveren voor een verkeersveilige dorpskern? Daarom
houden de CD&V Jongeren in de loop van het voorjaar 2014 een
enquête m.b.t. de verkeerssituatie in Bazel dorp. Denk alvast eens na
over hoe jullie ideale omgeving er zou uit zien.

Verkeerspaal Ambachtstraat Kruibeke
Goed nieuws voor de kids van OLV! In de Ambachtstraat in Kruibeke
zal de gemeente een beweegbare verkeerspaal plaatsen. De straat
moet verkeersvrij kunnen worden gemaakt bij het begin en het einde
van de schooldag, alsook op woensdag wanneer het markt is.
De verkeerspaal komt op het kruispunt
met de Scheiddam te staan en kan volledig worden verzonken in het wegdek. Een
aanvullend verkeerslicht zal het verkeer
waarschuwen als de paal omhooggaat.
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Nieuwe voetbaltribune in
Kerkeputten Kruibeke
De opening van de nieuwe overdekte
tribune aan het A-terrein van Jong
Vlaanderen Kruibeke is een feit.
Tijdens de eerste thuiswedstrijd op
1 december werd de tribune officieel
in gebruik genomen. “Met zo’n 184
zitplaatsen kunnen de toeschouwers
op een comfortabele manier naar het
voetbal kijken” meldt Dirk De Ketelaere, schepen van sport.

Aan enthousiaste supporters geen
gebrek: v.l.n.r. Jan Van Raemdonck,
Filip Vercauteren, Guido Paelinck en
schepen Erik Blommaert.

Kruibeekse Polderloop

Op zondag 1 september vond de 2de Kruibeekse polderloop plaats aan
Kasteel Altena.
Men kon opteren voor 1 km, 6km
of 12 km. De weergoden waren
ons minder gezind dan vorig jaar
maar toch verschenen een 60-tal
lopers aan de start.

Wist je dat …
er reeds heel wat wegen zijn heraangelegd en hersteld en er nog een
pak zullen volgen? “Onder andere voor de heraanleg van de voetpaden
in de Nobeekstraat en Temsestraat is budget in 2014 voorzien“, aldus
Geert De Corte, schepen van openbare werken.
er voor 2014 budget voorzien is om ook de lokalen van Chiro Adelheid
te renoveren? Momenteel is de gemeente ook druk op zoek naar containers om de Scouts van Rupelmonde tijdelijk in onder te brengen.
de verlichting werd geplaatst aan de Finse piste waardoor ook ’s avonds
kan gelopen worden?
“de gemeentelijke informatieborden in de pipe-line zitten evenals een
vernieuwde gemeentelijke website“, aldus Erik Blommaert, schepen van
communicatie?
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Kortparkeren
Parkeren in onze
gemeente is de laatste jaren een steeds
groeiend probleem.
Het aantal voertuigen
neemt gestaag toe,
gezien de bevolking
ook toeneemt.
Onze kleine zelfstandigen hebben
het moeilijk om te
concurreren met de
grootwarenhuizen. Ze
moeten het dan ook
voor een deel hebben van voorbijgaand
verkeer. Voldoende
parking is dan van
groot belang.
“We hebben samen
met de leden van
Vrouw & Maatschappij dit probleem eens
onderzocht. “ aldus
schepen van mobiliteit, Dirk De Ketelaere. “We hebben
de kleine zelfstandigen langs de centra
van de as Kruibeke
–Bazel-Rupelmonde
opgelijst en zijn
nagegaan of er voldoende parkeerplaats
in de onmiddellijke
nabijheid was. Waar

onvoldoende vrije
parkeerruimte was in
een bepaalde richting werd gekeken of
er parkeerplaatsen
waren waar kortparkeren kon worden Actie Vrouw & Maatschappij
met schepen Dirk De Keteingevoerd. “
Deze parkeerplaatsen laere in 2008
kunnen ook door beWist je dat …
woners gebruikt
worden om hun
het wzc Wissekerke
boodschappen uit te
ism de seniorenraad
laden dicht bij huis.
een opendeurdag
organiseert op 17 mei
Vrouw & Maatschap2014?
pij haalt hiermee
haar slag thuis.
het multicultureel feest
Reeds in 2008
Umunsi Mukuru dit jaar
ijverden zij al om
doorgaat op zondag 7
kortparkeren te
september 2014?
introduceren. Die
inspanningen werpen
de bouw van een nieuw
nu hun vruchten af.
woonzorgcentrum op
Het systeem van
het Houten Kruis gekortparkeren werd
start is en dat er ook
goedgekeurd op de
16 assistentiewoningen
gemeenteraad van 2
voorzien worden?
december 2013.
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Nieuwjaarsreceptie CD&V Kruibeke
vrijdag 24 januari - De Brouwerij Kruibeke
Iedereen van harte welkom!
Gratis toegang - aanvang 19u00.
20u: Toespraak Marianne Thyssen

Noteer alvast in jullie agenda
* CD&V Zomerfeest zondag 18 mei 2014

kruibeke.cdenv.be
facebook.com/cdenkruibeke

Kruibeke

