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Nieuws

2016,
waar een WIJ is,
is een weg!
Welkom op onze
nieuwjaarsreceptie
22 januari 2016
om 19u in De Valk,
Mercatorplein 1
te Rupelmonde

CD&V Kruibeke nodigt je van harte uit op
haar nieuwjaarsreceptie. Breng gerust
familieleden, vrienden en buren mee.
Iedereen is welkom.
Samen
met
onze
mandatarissen
en
bestuursleden willen we er een warm
en mooi 2016 van maken.
Infoblad januari 2016
CD&V Kruibeke

Verantwoordelijke uitgever:
An Vermeersch

Voorwoord voorzitter
CD&V is niet de partij die aan de kant staat te
roepen. Dat zou iets te gemakkelijk zijn. Onze
mensen trekken elke dag aan de kar om die betrokken samenleving waar te maken en zo mee te
bouwen aan een perspectief.
Maar een betrokken samenleving bouwen we
samen: ik, jij, wij. Daarom gebruiken we ook de hashtag #ikbenWIJ.
Want iedereen maakt deel uit van onze wij. Geloof ook jij dat verbinding
werkt en perspectief geeft? Deel ons via wij@cdenv.be jouw

ideeën en ervaringen waarmee jij werk maakt van een betrokken
samenleving.

Kruibeke 2030
CD&V tevreden met masterplannen
Zowel
het
masterplan
Rupelmonde als het masterplan Kruibeke
werden
door
de
respectievelijke gemeenteraden van oktober
en november goedgekeurd. Deze
masterplannen geven de grote
lijnen aan hoe Rupelmonde en
Kruibeke zich naar 2030 toe zullen ontwikkelen op vlak van o.a.
ruimtelijke ordening en hebben
bv. ook gevolgen naar mobiliteit
en parkeren toe.
Het was de bewuste keuze van het
gemeentebestuur om voorafgaand
aan de definitieve goedkeuring
van deze masterplannen een participatief traject af te leggen. Vele
voorbereidingen gingen vooraf: van
stakeholdersvergaderingen,
naar
gemeenteraadscommissies,
naar
vergaderingen van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening, naar bewonersvergade2

ringen waar het studiebureau het
pre-masterplan voorstelde, enz.
In Rupelmonde blijft de bushalte
op de markt bestaan. De bus blijft
de huidige trajecten volgen. Ook
gebeurden er aanpassingen aan de
ideeën omtrent het eenrichtingsverkeer. Om het aan te leggen aantal parkeerplaatsen goed te kunnen inschatten zal een actueel parkeeronderzoek uitgevoerd worden.
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De tennisclub SOKS blijft op de huidige locatie. Voor de voorgestelde
sportcluster zal een inrichtingsplan
worden opgemaakt, evenals voor de
Schietakker.
In Kruibeke zal er in goed overleg
met de handelaars en Unizo verder werk gemaakt worden van het
parkeerbeleid. Er komen extra parkeerplaatsen tussen het gemeentehuis en de kerk. Er komt een parkeerstudie naar bewoners – en
bezoekers parkeren op het O.L.V.plein en in de Langestraat. We
voorzien op bijkomende locaties
uitgeruste fietsstallingen.
Op de site van het vroegere rusthuis
Altena komt een bouwblok voor
gemengde woonvormen. Het open
zicht naar de achterliggende straten
zal behouden worden.
“Ons huis” blijft gesitueerd op
de huidige plaats. Daar is CD&V

uitermate tevreden mee. Het gemeentebestuur
heeft
hiermee
duidelijk aangegeven rekening te
willen houden met de bekommernissen van de vele bloeiende verenigingen.
CD&V-schepen voor ruimtelijke ordening Erik Blommaert: “Het werk is
zeker nog niet af. Er is nog veel overleg nodig, maar de goedgekeurde
masterplannen zijn nu zeker een
stevige basis naar een kwaliteitsvolle invulling van de kernen van
Rupelmonde en Kruibeke. Nu wordt
één en ander verder juridisch vertaald in de opmaak van Ruimtelijke
Uitvoeringsplannen. Ook zullen in de
toekomst alle noodzakelijke werken
aan het openbaar domein afgetoetst worden aan de visie van de masterplannen. We werken verder!”
Meer info: www.kruibeke.be
Erik Blommaert

Wist je dat …
... de gemeente vanaf nu opteert voor vandalismebestendige
bushokjes uitgerust met verlichting op zonne-energie. Ze zijn
duurzamer en comfortabeler
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Vrouw & Maatschappij tegen geweld op vrouwen
Heb je ze ook gezien, het enthousiaste team van Vrouw &
Maatschappij (V&M) op zaterdag
14 november?
Aan de Carrefour in Rupelmonde
deelden ze witte lintjes uit. Deze
‘White Ribbon’ campagne is een
internationale actie tegen geweld
op vrouwen.
Wie een Wit Lintje draagt zegt
daarmee:
•
•
•
•

Geen geweld te plegen
Geweld ook niet oogluikend toe te laten of te verzwijgen
Geweldplegers aan te zetten om hulp te zoeken
Iedereen te overtuigen om geweld te doen stoppen

Vrouw & Maatschappij vraagt daarom om maatregelen die geweld op vrouwelijke vluchtelingen aanpakken en om de asielprocedure vrouwvriendelijk
te maken.
Maria Van Ruyssevelt,
voorzitter Vrouw & Maatschappij Kruibeke

Vrouw & Maatschappij organiseert op 19 februari om 19u een
rondleiding in het kasteel van Wissekerke met aansluitend een
gezellig samenzijn.

Wist je dat ...
… de Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking
kookworkshops organiseert?
De eerste was alvast een succes.
Een Kruibeekse vrijwilliger met
Turkse Roots toonde haar kookkunsten : Kuru Dolma, gedroogde aubergines gevuld met rijst en
verse kruiden.
4
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Nieuwjaarsbrief openbare werken
Liefste inwoner,
De scheurkalender wijst 31 december aan,
dan is het jaar bijna gedaan.
Het voorbije jaar liep niet steeds zoals gepland,
niet bij mij, niet bij u, toch ambetant?
Niet elke put tijdig gemaakt,
niet elke kolk op tijd geruimd geraakt.
Duurde de omleiding te lang,
volgde het klaaggezang.
Maar nieuwe tijden staan voor ons klaar,
ik heb heel wat dromen voor dit jaar.
Doorn, Hazarddam, Oude Kattestraat,
Botermelkstraat, Hofstraat, Nieuwstraat, Kromstraat,
allen krijgen een nieuwe straat.
Dat gaat samen met een nieuwe riolering,
en Aquafin betaalt de rekening.
In heel wat straten nieuwe stoepen,
iets waar heel wat mensen al een tijdje om roepen.
Een heleboel wensen zijn in de maak,
onze diensten hebben plezier in hun taak.
Laat ons in 2016 met iedereen praten
en zoveel mogelijk zorgen achter ons laten!
Uw schepen (kapoen)
van Openbare Werken,
Geert De Corte
Kruibeke, 1 januari 2016.
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CD&V jongere Nele Van der Meiren helpt mee

Nele Van der Meiren (uiterst links)

Project Morawaka
Een kijk in dit bijzonder project:
Hoe ben je ertoe gekomen om naar Sri Lanka te trekken?
Op Umunsi Mukuru in Kruibeke maakte ik kennis met de bouworde. Mensen
helpen die het moeilijk hebben, en tegelijk de wereld verkennen sprak mij
onmiddellijk aan. In 2014 werkte ik reeds mee in Roemenië aan het dorpshuis
in Moldovita. Dit jaar kreeg ik de kans om te gaan helpen op de theeplantage
Morawaka in Sri Lanka.
Waarom Project Morawaka?
De grootste bevolkingsgroep van Sri Lanka zijn de Singalezen. Er zijn echter
veel India -Tamils die uit de laagste kastes van India naar Sri lanka verhuisd
zijn om daar op de rubber- en thee plantages te werken. Deze Tamils zijn de
armste mensen van Sri Lanka. Op zo’n theeplantage Morawaka ben ik gaan
helpen.
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In het zuiden van Sri Lanka bezitten Sumedha en Kumari een theeplantage. Naast het runnen van het bedrijf zetten ze zich dagelijks in voor het
verbeteren van de leefomstandigheden van de plaatselijke bevolking. Zo
steunen ze twee scholen (één voor kinderen van de werknemers en één voor
kansarme kinderen uit de buurt) en het project Healing Hand Woman voor
vrouwen die het moeilijk hebben. Ze voorzien ook elke middag een eenvoudige maar voedzame maaltijd voorzien. Ook is er een crèche aan zodat alle
kinderen naar school kunnen gaan en niet op hun broertjes en zusjes moeten
passen. Zij bieden een soort mutualiteit aan die helpt bij ziekte of een overlijden in de familie.
Wat was jouw taak?
Ik heb les gegeven (Wiskunde, Engels, Muziek, Tekenen,…) aan kinderen van
4 tot 14 jaar oud en animatie voorzien na de schooluren. De kinderen vonden
het heerlijk om samen spelletjes te spelen. Omdat de school zo belangrijk is
hebben we heel wat geïnvesteerd in schoolmaterialen zoals schriftjes, pennen, wasco’s, …
Morawaka heeft een vochtig en warm klimaat, dus onbehandeld hout wordt
opgegeten door de houtwormen en rot weg in géén tijd. We hebben herstellingswerken aan huizen en de schooltjes uitgevoerd : Hout behandelen
en schilderen, muren en vloeren herstellen met mortel, een watertank aangesloten, deuren en ramen ( gaas in een raamkozijn) opgeknapt, …
Hoe betaalde je deelname?
We hebben zelf gespaard voor onze reisonkosten. Op school en evenementen
werd er snoep verkocht ten voordele van Morawaka. Sponsoring kwam er
ook via vrienden en kennissen. De gemeente Kruibeke doneerde € 250 via de
Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS). Alles samen
heb ik 1355 euro bijeengebracht voor de bouworde, en daar ben ik best fier
op want dat was veruit de grootste bijdrage van alle deelnemers.
Bedankt Nele! We wensen je nog veel interessante projecten toe in de toekomst waar je je schouders onder kunt zetten.

Wist je dat …
… er hondenlosloopzones komen in het buffergebied van de polders van
Kruibeke
… de buitenschoolse kinderopvang in Kruibeke in een nieuw kleedje gestoken wordt? In het voorjaar kunnen de kinderen genieten van een volledig
nieuwe infrastructuur
… Dirk De Ketelaere de Kruibeekse belangen zal verdedigen op het
provinciaal CD&V Bestuur
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Warm onthaal voor vluchtelingen
Sinds 2001 is er een Lokaal Opvang
Initiatief (LOI) in Rupelmonde voor
vluchtelingen. Momenteel is er
plaats voor 38 personen. Zij krijgen
er materiële steun (bed-bad-brood)
terwijl men wacht op een beslissing omtrent hun asielaanvraag.
Het OCMW biedt hen naast psychosociale begeleiding ook ondersteuning aan in het dagelijks leven.
Dat leven ziet er dikwijls grondig
anders uit dan in het thuisland.

Oproep voor vrijwilligers

Deze mensen zijn gezinnen met kinderen, alleenstaanden en minderjarige jongeren.
OCMW voorzitter en schepen van
sociale zaken: “Ik ben content dat
we in Kruibeke vluchtelingen warm
kunnen onthalen, hen een thuis
bieden en ook de kans geven tot
volwaardige deelname aan het
maatschappelijk leven. Dit dankzij
de inzet van de super gemotiveerde
begeleiders en vrijwilligers.“

De gemeente Kruibeke en het OCMW zijn op zoek naar vrijwilligers voor
oa zwerfvuilophaling, huiswerkbegeleiding, babbelmomenten voor anderstaligen, Lokaal Opvang Initiatief (opvang asielzoekers), taxiservice, tappers
voor de bar in het woonzorgcentrum,...

Crisisopvang over de gemeentegrenzen heen
Een belangrijke opdracht van het
OCMW is opvang bieden aan daklozen. Mensen kunnen plots in
een crisissituatie terecht komen
en onmiddellijke nood hebben aan
een dak boven het hoofd. In de
meeste gemeenten zijn enkele crisis opvangplaatsen beschikbaar.
Deze zijn niet allemaal tegelijk in
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gebruik. Om de plaatsen zo efficiënt mogelijk te kunnen invullen
zullen enkele Wase gemeenten
samenwerken. Meer mensen zullen in de regio opgevangen kunnen
worden. Het project voorziet in een
begeleider die het zoeken naar een
“nieuwe woonst” stimuleert.
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Gemeentefinancien op het goede spoor,
OCMW draagt zijn centje bij
moeten worden. Kruibeke is niet
rijk, maar wel sociaal.
Er werd afgesproken met de gemeente dat de komende jaren de
globale kost van het OCMW niet
stijgt. Dit kan door in te zetten op
een efficiënte werking. Dat vraagt
inspanningen van het personeel,
want het betekent dikwijls een andere manier van werken.
Als goede bestuurder volgen we de
financiën van de gemeente van
nabij op. De voorbije periode evalueren, toekomstplannen maken, prioriteiten stellen én zorgen voor een
nieuw evenwichtig budget voor het
volgende jaar, het is een hele klus.
Dit alles in functie van de noden en
verlangens van de inwoners.
Een van de belangrijkste partners
van de gemeente is het OCMW.
De budgetten van het OCMW staan
overal in Vlaanderen onder druk.
De opdracht van het OCMW mag in
geen geval in het gedrang komen.
CD&V wil dat iedereen een waardig leven kan leiden. En dat betekent dat de nodige middelen ingezet

In eerste instantie neemt het OCMW
de eigen werking onder de loep.
Daarnaast kijken we naar samenwerkingsverbanden met de andere
OCMW’s in de regio.
Voor sommige producten worden
gezamenlijke offertes opgevraagd
zoals voor het aankopen van incontinentiemateriaal, dat scheelt in
de prijs. Samen met de gemeente
wordt elektriciteit aangekocht, ook
dat is een stuk goedkoper. Alle investeringen worden gewikt en gewogen, en op die wijze slaagt men
erin om de balans tussen noden en
kosten te bewaren.
Pia De Monie

Wist je dat …
… er een mooi fietspad is aangelegd dat vertrekt achter Duc D’O tot in de
Houtenkruisdam
… het oud gemeentehuis in Rupelmonde grondig gerenoveerd zal worden
en er verschillende gemeentelijke diensten en vergaderruimtes zullen
komen
... het Molenhuis in Rupelmonde verhuurd wordt aan groepen als vakantieverblijf
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In de kijker
Guido Paelinck
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 gemeenteraadslid Guido Paelinck.
Guido, wie is dat?
Uit Bazel, 59 jaar, gehuwd met Marleen.
Gewezen politieagent in Kruibeke, interventieleider brandweer en beveiliging
en manager bij General Motors Antwerpen. Thans bruggepensioneerde maar
optimaal actief als bestuurder van een patiëntenvereniging in UZA Edegem,
medevoorzitter van OKRA Trefpunt Bazel, Lid van Landelijke Gilden en KWB
Bazel. Politiek actief sedert de voorbije verkiezingen als gemeenteraadslid,
politieraadslid en bestuurder bij Ibogem.
Wat doe jij zoal binnen de gemeenteraad?
Als fractieleider bestudeer ik vooraf de dossiers die op de agenda van de
gemeenteraad staan en bespreek deze in de fractie om zo samen tot de
beste oplossing te komen in samenspraak met onze coalitiepartners. In de
gemeenteraad zelf is de fractieleider de woordvoerder van de eigen fractie en
geeft waar nodig bijsturende opmerkingen voor zover vooraf geen eensluidend standpunt werd ingenomen.
Waar wil jij je voor inzetten?
Mijn interesses gaan voornamelijk uit naar de landbouwproblematiek en de
senioren- en armoedewerking in onze gemeente. Verder probeer ik achter
de schermen de belangrijke verkeer- en mobiliteitsdossiers mee richting te
geven.
Wat wens je?
Mijn oprechte wens is de huidige verstandhouding en de goede samenwerking met onze coalitiepartner verder te zetten zodat we tegen het einde van
deze legislatuur samen op een mooi parcours kunnen terugblikken.
Wat is tot dusver jouw favoriete realisatie?
De inrichting van de polders vind ik prachtig. Het opstarten van de boerenmarkt in Bazel is zeer geslaagd en zullen we trachten te bestendigen. Met de
medewerking van Landelijke Gilden en de plaatselijke horeca moet dit zeker
lukken! Verder kijk ik uit naar de komende realisaties in de drie gemeentekernen. Na een tijd van studie, besprekingen en planning is de tijd aangebroken om acties op het terrein te ondernemen.
10

Infoblad CD&V Kruibeke - januari 2016

De Kruibekenaren varen er wel bij
en genieten van dit verse aanbod!

Nieuw: boerenmarkt
in Bazel
Elke eerste zaterdag van de maand
van 8.00 tot 13.00 uur verkopen
landbouwers, tuinders en particulieren hun zelf gekweekte en zelf
gemaakte producten “rechtstreeks
van producent naar consument”,
aan de kerk in Bazel.
Het doel van deze boerenmarkt is
de plaatselijke land- en tuinbouwers
een duwtje in de rug te geven zodat ze een eerlijke prijs voor hun
producten kunnen bekomen.

Sedert de start groeide dit initiatief
gestaag. We zien meer marktkramers verschijnen, met een alsmaar groeiend aanbod. In december kwamen Sinterklaas en Piet op
bezoek die voor alle kindjes wat lekkers meebrachten. In de toekomst
volgen zeker nog tal van nieuwe
initiatieven om van de boerenmarkt
een place-to-be te maken!
De plaatselijke horeca verleent enthousiast zijn medewerking : een
“boeren” ontbijt, een gratis pannenkoek of een gebakje … het kan
allemaal ! Kijk zeker naar de maandelijkse geschenkbonnetjes in De
Nieuwe Omroeper en breng ze mee.
De Bazelse boerenmarkt is een initiatief van de Gemeente Kruibeke in
samenwerking met Landelijke Gilden en de plaatselijke horeca.
Dirk De Ketelaere

Uithuiszetting voorkomen
De gemeenten en OCMW ’s van Beveren, Temse en Kruibeke stappen in
een intergemeentelijk samenwerkingsproject om uithuiszetting te voorkomen. Samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen maken zij
afspraken rond de aanpak van problemen met wooncultuur. Vaak is dit
gedrag storend voor de buren maar het kan ook schade aan de woning
tot gevolg hebben. Het project “bemoeizorg” biedt crisisinterventie aan
om uithuiszetting te voorkomen. De begeleiders focussen op materiele en
financiële aspecten maar hebben ook aandacht voor attitudes en vaardigheden.
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Contactgegevens mandatarissen
Schepenen
Pia De Monie (bevoegdheden: OCMW-voorzitter, welzijn,
senioren, pensioenen)
0473 94 87 17 - pia.demonie@telenet.be
Dirk De Ketelaere (bevoegdheden: jeugd, sport, landen tuinbouw, mobiliteit & openbaar vervoer, openbare
markten en feestelijkheden, dierenwelzijn)
0498 88 95 28 - dirk.de.ketelaere@telenet.be
Geert De Corte ( bevoegdheden: openbare werken,
openbaar groen, lokale economie en ondernemen &
kerkfabrieken)
0476 34 70 38 - geertdecorte.cdenv@telenet.be
Erik Blommaert (bevoegdheden: Ruimtelijke ordening,
bouw- en verkavelingsvergunningen, milieu en natuur,
toerisme, wonen, communicatiebeleid en erfgoed)
0479 91 73 58 - erik.blommaert@skynet.be

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

OCMW-raad
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

kruibeke.cdenv.be
facebook.com/cdenkruibeke

Kruibeke

