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Nieuws

2015, DAAR ZIT BEWEGING IN!

Verbinding GOG - 
Kruibeke moet 
centrum doen 

heropleven

We wensen u een gezond 
en gelukkig nieuw jaar

Make-over  
Nieuwstraat  
Rupelmonde



Kruibeke 2030 

In november werden de  
plannen voor de herinrichting 
van het Mercatoreiland in 
Rupelmonde voorgesteld. 
“Het project is een belangrijke 
hefboom naar verdere ont- 
wikkelingen in Rupelmonde”, 
aldus  schepen van Ruimtelijke  
Ordening en Toerisme Erik 
Blommaert. Het Mercator- 
eiland was als eerste aan de 
beurt binnen de campagne 
‘Kruibeke 2030’. “Een ander 
deelproject dat eraan zit te 
komen is de verbinding 

Bouwen aan betaalbare sociale huurwoningen

Op 1 januari werden op 
de hoek van de Kloos-
terstraat en de Veld-
straat in Rupelmonde 
nieuwe sociale huurap-
partementen in gebruik 
genomen. Het project 
bestaat uit tien een-
heden, waaronder zowel 
kleinere appartementen 
als ruimere duplexen. 
Voor de bewoners 
is er parkeergelegenheid 
op het terrein zelf, waar-
door de impact op de 
mobiliteit beperkt blijft.

“De nood aan sociale 
huisvesting is zelden zo 
groot geweest”, aldus 
Marc De Mayer , directie- 
en bestuurslid van  
de Gewestelijke Maat- 
schappij voor Huisves-
ting van Beveren. “We 
zijn tevreden dat in onze 
gemeente een aantal  
extra gezinnen nu  
kunnen genieten van 
zeer mooie, degelijke 
woningen tegen een  

sociaal gecorrigeerde 
prijs.”

In het voorjaar 2015  
zullen ook de acht  
nieuwe sociale assis-
tentiewoningen aan het 
WZC Wissekerke in ge- 
bruik genomen worden 
door 75-plussers uit 
Kruibeke. 

Infoblad CD&V Kruibeke - januari 2015

Wist je dat …

... WZC Wissekerke een eigen communicatiekanaal heeft? WisTv houdt de 
bewoners op de hoogte van wat er leeft binnen het woonzorgcentrum en 
de gemeente. Het is ook een manier om de buitenwereld te laten kennis-
maken met het leven achter de muren van het WZC. OCMW-voorzitter Pia 
De Monie is bijzonder tevreden met de lancering van WisTv: “Nu we deze 
info digitaal kunnen aanbieden, zetten we ook een stap in de toekomst”.

Heropleving van onze dorpskernen

tussen het Gecontroleerd Overstromingsgebied (GOG), de ringdijk en het 
centrum van Kruibeke.”

Deze verbinding zal lopen vanaf de ringdijk, via de Kapelstraat en zo naar 
het centrum van Kruibeke. Dit project zal leiden tot de verdere ontwikkeling 
en versterking van de dorpskern. In de loop van 2015 worden de eerste 
resultaten zichtbaar. Aansluitend op dit project kan de site Altena her- 
ingericht worden en de winkelstraten geherwaardeerd, zoals opgenomen in 
de oorspronkelijke beleidsvisie van CD&V. Verder komt er ook een verfraaiing 
en ‘vergroening’ van het centrum.

“Het masterplan ‘Kruibeke Centrum en Omgeving’ houdt ook rekening met de 
mobiliteitsaspecten, sociale huisvesting en publieke ruimte”, aldus schepen 
Blommaert. “Het gemeentebestuur heeft ondertussen al heel wat belangrijke 
en noodzakelijke stappen gezet. Momenteel zitten we in de ontwerpfase. 
Suggesties blijven welkom.“

“De toegankelijkheid en  
de ideale ligging zijn 
grote troeven van dit 
project”, zegt OCMW- 
voorzitster Pia De Monie. 
“Ouderen kunnen er 
zelfstandig wonen en 
tegelijk genieten van 
allerlei diensten in het 
woonzorgcentrum”.

Kruibeekse afvaardiging van de GMH 
tijdens de opening



Waterwegen en Zeekanaal NV werkt aan een nieuwe visvijver in Rupelmonde, 
vergelijkbaar met die in het Kortbroek. “Deze wordt aangelegd in het buffer- 
gebied buiten de ringdijk van de Polders van Kruibeke en moet het verlies van 
de huidige visvijver compenseren tijdens de werking van het GOG”, aldus 
schepen van sport Dirk De Ketelaere.  De nieuwe visvijver inclusief kantine 
wordt via een concessie toegewezen aan de visclub. In en om de Polders 
van Kruibeke komen ook plaatsen voor vissen met een visverlof.  
Momenteel wordt de bouw van zowel de visvijver als de kantine voorbereid, 
waarna de nodige vergunningen aangevraagd kunnen worden.

Ambitieus vrijetijdscomplex voor Kruibeke

Kruibeke telt heel wat geënga- 
geerde sportclubs, waardoor er 
een grote druk is op de sportinfra- 
structuur van de Kerkeputten en de 
Dulpop. Om hier iets aan te doen 
werd een werkgroep ‘Masterplan 
Sport en Vrije Tijd’ opgericht onder 
leiding van schepen van Sport Dirk 
De Ketelaere. Het doel van deze  
onafhankelijke werkgroep is op  
neutrale, kritische wijze de huidige 
en toekomstige behoeften te be- 
kijken. 

Na heel wat vergaderingen werd 
het masterplan voorgelegd aan 
het college van burgemeester en  
schepenen. Dat besliste om in een 
eerste fase de bouw van een vrije- 
tijdscomplex uit te werken naast de 
Dulpop, met o.a. een sporthal, een 
ruimte voor culturele activiteiten 
en andere gemeentelijke noden en 
uiteraard kantoren. Het is de be-
doeling dat alles multifunctioneel, 
energie- en CO2-neutraal en 
toegankelijk ingericht wordt. Ook 
de omgeving mag zo min mogelijk 

overlast ondervinden. De bedoeling 
is dan ook om een nieuwe toegangs-
weg naar het complex te voorzien.

“Op dit moment wordt het kosten-
plaatje in kaart gebracht om te 
zien hoe dit financieel haalbaar kan 
gemaakt worden”, zegt schepen 
De Ketelaere. “Hierbij wordt naar 
het volledige plan ‘Kruibeke 2030’ 
gekeken. Door het project in fasen 
op te delen moet het mogelijk 
zijn het plan binnen de beperkte  
financiële mogelijkheden van de  
gemeente te realiseren”.
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Nieuwe visput voor Rupelmonde

Wist je dat …

... er een bodemonderzoek loopt voor de Mestpacht in de Broekstraat 
in Rupelmonde? Het perceel ligt net buiten de dorpskern, dicht tegen de 
polder en is eigendom van het OCMW. “Indien de resultaten gunstig zijn, 
kunnen daar de nieuwe jeugdlokalen voor de Chiro en de Scouts komen”, 
aldus schepen van Jeugd Dirk De Ketelaere.

Wist je dat …

... de kapel aan de Weispoel, achter het OCMW-gebouw, beschermd 
dorpsgezicht is? “We gaan ervoor zorgen dat zowel de kapel als de zone 
aan de nabijgelegen schuur in de toekomst een mooie en nuttige invulling 
krijgen”, aldus Erik Blommaert, schepen van Erfgoed.

De mobiliteitsproblematiek in Bazel 
baart CD&V zorgen. “Als partij streven 
we naar een autoluw Koningin Astrid- 
plein en een geordende parkeer- 
gelegenheid aan het kerkplein en de 
Dulpop”, aldus schepen van Mobiliteit 
Dirk De Ketelaere. “Onze CD&V- 
jongeren hebben op dat vlak al voor 
input gezorgd, die tevens opgenomen wordt in het Mobiliteitsplan”, vult hij 
aan. “Verder moet er onderzoek gedaan worden naar parkeeralternatieven. 
Dat geldt ook voor de Weispoel”.
 
Momenteel hebben bezoekers van het woonzorgcentrum nog te weinig  
mogelijkheid om hun wagen kwijt te kunnen. “Daarnaast wordt het Ruimte- 
lijke Uitvoeringsplan – kortweg het ‘RUP’ –  onder de loep genomen voor de 
verdere invulling van zone Weispoel.”, aldus Schepen Erik Blommaert. “Ook 
de noden van de bewoners moeten in rekening worden gebracht.”

Parkeren in centrum Bazel
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In de kijker

CD&V heeft een sterke ploeg vol bekwame 
mensen die zich dagelijks inzetten voor 
een beter Kruibeke. Daarom geven we hen 
graag het woord. Dit keer is het de beurt 
aan de voorzitter van de gemeenteraad.
 
Filip, wie is dat?

Uit Kruibeke, 46 jaar, gehuwd met Nadia, 
papa van Stef en Julie. Werkzaam bij Bpost 
en actief bij KWB, CM en Welzijnsschakels 
De Opstap. Voorzitter directiecomité AGB 
en sinds 2002 gemeenteraadslid.

Wat doe jij zoal binnen de 
gemeenteraad?

Filip Vercauteren 

Ik bereid met het college de gemeenteraad voor en leid het debat in goede 
banen. Ik vind dat ieder zijn dossier goed moet kunnen toelichten en dat 
zowel oppositie als meerderheid vragen kunnen stellen of suggesties kunnen 
geven.

Wist je dat …

...onze gemeente de titel van 
‘Gastvrije Gemeente 2014’ 
gekregen heeft? OCMW-voor-
zitter Pia De Monie en sche-
pen Dirk De Ketelaere namen 

Waar wil jij je voor inzetten?

Momenteel bereiden we de grote projecten voor, waaronder de herinrich- 
ting van Rupelmonde en Kruibeke en het masterplan Sport & Vrije Tijd.  
Ik vind dat iedereen betrokken moet worden bij de uitwerking ervan.  
Tenslotte zijn deze projecten heel ingrijpend voor het beeld van Kruibeke. 
Ook blijf ik me inzetten voor gezinnen in armoede, meer en betere fietspaden 
en een busverbinding met Beveren en Bornem. Ook het dossier ‘Gildenhuis 
Rupelmonde’, de CNR-site, de herinrichting van de Langestraat/OLV-plein en 
De Dulpop volg ik op de voet.

Wat is tot dusver jouw favoriete realisatie ?

Het nieuwe wandelgebied Kortbroek, de jaagpaden en de bouw van drie  
nieuwe jeugdlokalen door de jeugdbewegingen met steun van de parochie en 
het gemeentebestuur. Ook het gemeentelijke infoblad vind ik zeer geslaagd. 

Wist je dat …

... Vrouw & Maatschappij en 
CD&V Senioren werken aan 
een visie over toegankelijk- 
heid binnen onze gemeente? 
Op hoge hakken, met een 
buggy en een wandelstok in 
de hand ijverden ze al om 
op het Onze-Lieve-Vrouw-
plein kasseien te vervangen 
door een asfalt- of beton-
strook. Om de gemeente al-
vast op weg te helpen naar een betere toegankelijkheid zijn ze op zoek 
naar suggesties. Ook goede voorbeelden zijn welkom. Mailen kan naar  
toegankelijkkruibeke@gmail.com.

... het gezondheidscharter ondertekend werd door de gemeente en het 
OCMW? Een werkgroep werkt acties uit rond gezonde voeding en bewe-
ging. Bovendien krijgen de kinderen van de buitenschoolse kinderopvang 
nu ook regelmatig fruit aangeboden in plaats van een koek. Op de sport-
kampen wordt dit voorbeeld gevolgd.

de prijs van € 1000 in ontvangst van vzw Vluchtelingenwerk. Dit bedrag 
zal besteed worden aan een taalpunt voor anderstaligen in de bibliotheek 
van Kruibeke en aan de speelpleinwerking. 
Lees meer op kruibeke.cdenv.be!



Kruibeke
kruibeke.cdenv.be
facebook.com/cdenkruibeke

UITNODIGING
Nieuwjaarsreceptie CD&V Kruibeke

zondag 1 februari 2015 - 11u00
in de vestibule van Kasteel Wissekerke te Bazel
Koningin Astridplein  17 - 9150 Bazel
(parkeren buiten het kasteeldomein) Kruibeke

De Nieuwstraat in een nieuw jasje

Onze gemeente voorziet de aan-
vang van de riolerings- en wege-
niswerken in de Nieuwstraat na 
de zomer van 2015. Er wordt een 
gescheiden riolering aangelegd 
en bovengronds krijgt de straat 
een nieuw wegdek en voetpaden.

De totale kostprijs wordt voor on-
geveer 75% gesubsidieerd door 
rioolbeheerder RioP (De Water-
groep) en Aquafin. “Wanneer het voorontwerp af is, wordt er een infoavond 
voor de inwoners voorzien”, aldus Geert De Corte, schepen van Openbare 
Werken. “Op deze manier worden de bewoners betrokken bij de plannen 
en krijgt iedereen de kans om zijn op- of aanmerkingen te geven over het 
voorontwerp”. 


