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Verantwoordelijke uitgever:
An Vermeersch

CD&V Kruibeke denkt mee
Het bestuur van CD&V
Kruibeke heeft in mei
in de abdij van Postel
haar jaarlijks debatweekend gehouden.

Woordje
voorzitter
Beste Dorpsgenoot,
Onze mandatarissen
hebben de afgelopen
maanden niet stil
gezeten.
Het nieuwe bestuur is
uit de startblokken geschoten en vaart met
volle wind in de zeilen.
We werken met zijn
allen verder aan een
leefbare en aangename gemeente voor
iedereen.
Wij houden u dan ook
graag op de hoogte
van het reilen en zeilen
in Groot-Kruibeke.
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Als gezinspartij denkt CD&V Kruibeke
mee aan een gezinsvriendelijke gemeente waar het goed wonen is voor
iedereen.
Onze mandatarissen en schepenen
houden de vinger aan de pols met het
middenveld. Zij brachten dan ook verschillende stellingen naar voren met
betrekking tot thema’s die momenteel
spelen bij de Kruibekenaar. Er werd
gedebatteerd tot in de late uurtjes.
Het was een geslaagd weekend
waaruit nieuwe, frisse ideeën ontsproten.
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Wegenwerken: Waarom?
Wanneer? Hoe?
Op het infomoment
voor alle inwoners op
donderdag 29 mei in de
Brouwerij, heeft Geert
De Corte, Schepen van
Openbare werken een
toelichting gegeven
over de wegenwerken.
Er kwamen veel gerichte
vragen uit het talrijk
opgekomen publiek
waarop Geert De Corte
en Burgemeester Jos
Stassen een antwoord
gaven.
De talrijke putten in de
wegen van Kruibeke
zorgen voor de nodige
frustatie bij de bewoners.
De putten zijn ontstaan
na de extreme en aanhoudende vrieskou deze
winter. Anderzijds waren
er ook de zware wegenwerken aan de gewestweg waardoor iedereen
de omleiding via de
gemeentewegen moest
volgen. Deze omleidingswegen zijn letterlijk kapot gereden en moeten
dringend hersteld
worden

Het plan van aanpak is,
dat in eerste instantie de
putten tijdelijk worden
opgevuld. Op lange
termijn bekijkt de gemeente met de verschillende instanties welke
wegen opnieuw kunnen
aangelegd worden in
combinatie met vernieuwing van rioleringen of
nutsvoorzieningen zodat
de kost voor de gemeente draaglijk blijft.
Een planning op korte
en lange termijn wordt
momenteel uitgewerkt.
Ook de ﬁetspaden blijven een aandachtspunt
zodat iedereen veilig
naar zijn bestemming
kan rijden.
Nieuwe putten of beschadigingen kunnen
steeds gemeld worden aan geertdecorte.
cdenv@telenet.be.
We proberen aan alle
problemen een oplossing te bieden in de
mate van het mogelijke.

Innesto-onderwijsdialoog
CD&V wil bouwen aan de
toekomst. Op zaterdag 4
mei organiseerde CD&V
een studiedag in het
Vlaams Parlement.
Geert De Corte, CD&V
Schepen en Algemeen
Directeur scholengemeenschap KSAS nam actief
deel. Het doel was om
ideeën bij elkaar te
sprokkelen om te bouwen
aan het toekomstig onderwijsbeleid. Het is duidelijk
dat het onderwijs zich
verder dient te versterken
in een netwerk met ouders,
verenigingen, bedrijven,
...om het leren zo boeiend
en zo eﬃciënt mogelijk
te maken. De rode draad
doorheen de diverse
thema’s was primordiaal:
CD&V zet het kind centraal.
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Contactgegevens mandatarissen
Schepenen
Dirk De Ketelaere - 0498 88 95 28 - dirk.de.ketelaere@telenet.be
Geert De Corte - 0476 34 70 38 - geertdecorte.cdenv@telenet.be
Erik Blommaert - 0479 91 73 58 - erik.blommaert@skynet.be
Pia De Monie - 0473 94 87 17 - pia.demonie@telenet.be (OCMW-voorzitter)
Gemeenteraad
Filip Vercauteren - 0494 57 50 78 - ﬁlip.vercauteren@bpost.be
Christel De Kerf - 03 744 16 63 - christel.dekerf@telenet .be
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 - janenpetra1@telenet.be
OCMW-raad
Peter Van der Meiren - 0478 98 12 49 - peter.van_der_meiren@skynet.be
Dries Canfyn - 0479 18 69 46 - driescanfyn@hotmail.com
Els De Bock - 0485 75 10 60 - elsdb@telenet.be
Maria Van Ruysevelt - 0479 59 39 92
Gerestaureerde Reynaertmuur
De gemeente Kruibeke is dit jaar voorzitter van het
Intergemeentelijk Project Land Van Reynaert. Naar
aanleiding hiervan werd de Reynaertmuur aan het
Mercatoreiland in Rupelmonde gerestaureerd. Zeker
en vast de moeite om er eens langs te gaan!

Umunsi Mukuru : Multicultureel feest in
Kruibeke
Elk jaar organiseert OCMW Kruibeke
haar wereldfeest met de exotische naam
‘Umunsi Mukuru’. Je kon er op zaterdag 25
mei kennismaken met de talrijke nationaliteiten en culturen die Kruibeke rijk is, in
een familiale sfeer met muziek en dans.
OCMW-voorzitter Pia De Monie licht toe: “Kruibeke is een warme gemeente
en dat willen we zeker zo houden. Ik ben ﬁer dat we dit feest al voor de 13de
keer vieren. Telkens met ‘nieuw’komers en veel enthousiaste vrijwilligers.”
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Umunsi Mukuru betekent ‘groot feest’ in het Rwandees en ook dit jaar was
het feestprogramma weer rijkelijk gevuld. We kregen bezoek van de Boliviaanse opzwepende dansers van Sartañani, begeleid door Indiaanse hartverwarmende muziek van Kollasuyu-Ñan. Er werden ook Japanse drums
bespeeld door Tátaké!-Taiko. Naar goede traditie was er ook een Vlaamse
inbreng voorzien: Power ende Mauz, een groep met Kruibeekse roots, bracht
Vlaamse funky hiphop.
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Finse piste aan sportcentrum Kerkeputten

Veel inwoners uit onze
gemeente hebben de
loopmicrobe te pakken.
De ‘Start to run’-sessies
die door de sportdienst
georganiseerd werden,
hebben hier zeker toe
bijgedragen. Jaarlijks
neemt ook een ruime
delegatie uit Kruibeke
deel aan de Ten Miles
in Antwerpen. Dit jaar
waren we met ruim 150.
De vraag naar een Finse
piste was dan ook terecht, aldus schepen van
Sport Dirk De Ketelaere.
Omdat de Finse piste

aan bepaalde voorwaarden voldoet, krijgt
de gemeente 50% subsidies voor de aanleg
ervan. Er werd gekozen
voor een parcours met
2 lussen van elk ruim
500m. Op deze manier
kunnen zowel beginners
als meer ervaren lopers
aan hun trekken komen.
De piste wordt aangelegd in een uitgegraven
bedding, voorzien van
fundering en een 20 cm
dikke laag boomschors.
De piste is ongeveer 1,5
meter breed.

De oﬃciële opening
van de Finse piste is
voorzien eind juni en zal
gekoppeld worden aan
de ﬁnale van de ‘Start
to run”.
Prik alvast in je agenda:

2de Kruibeekse
POLDERLOOP
zondag 1
september
2013

Extra parkeerplaatsen Kerkplein Kruibeke
Om het centrum van Kruibeke aantrekkelijker te maken voor de klanten van
de plaatselijke middenstand werd beslist een aantal extra parkeerplaatsen te
voorzien rechtover het gemeentehuis.
Ondertussen werden reeds de afsluitingen aan de zijkant verwijderd. Om de
situatie veilig en duidelijk te maken worden de parkeervakken nog aangeduid
met witte lijnen en borden.
Op deze parking wordt er eenrichtingsverkeer
ingevoerd. Niet alleen worden zo ruim 10 extra plaatsen
gecreëerd, er komt ook nog een extra ﬁetstalling.
Zo kunnen meer gebruikers van de Lijn hun ﬁets
veilig achterlaten op het Kerkplein.
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Kortbroek:
toegangspoort voor de
Polders van Kruibeke
Begin april is de aanleg van het multifunctioneel natuurgebied
‘Kortbroek’ gestart. Het
Agentschap voor Natuur
en Bos(ANB) en Waterwegen en Zeekanaal NV
(W&Z) leggen er in
samenwerking met Gemeente Kruibeke twee
visvijvers, een rietveld
en wandelpaden aan.
Tegelijkertijd staat ook
de herinrichting van de
Scheldelei op het programma.
Schepen van Toerisme
Erik Blommaert licht
toe: “Ten noorden van
de Scheldelei, tussen het
kasteelpark Altena en de

Schelde, legt men twee
grote visvijvers aan. Eén
vijver is voorbehouden
aan de lokale visclubs.”
De tweede vijver krijgt
een natuurlijke inrichting met rietkragen en
waterplanten, rust- en
paaiplaatsen voor vissen en enkele eilandjes.
Zo ontstaat een gevarieerde vijver met
verschillende biotopen.
Hier worden ook vissteigers voorzien voor de
recreatieve hengelaars.
Daarnaast is er ook een
wandelpad, speelweide
en zullen er uitkijkposten zijn voor vogelobservatie. Dit gebied
maakt deel uit van een

eerste realisatie van de
drie geplande toegangspoorten van de Polders
van Kruibeke. Vermoedelijk duren de werken
tot in het najaar. Vanaf
de Scheldelei zul je dus
binnenkort de polders
aan weerszijden verkennen, de waterinfrastructuurwerken bewonderen,
naar de overkant van de
Schelde gaan of waar je
gewoon rustig wil verblijven en genieten van
de omgeving. Dé ideale
uitvalsbasis om samen
met het gezin op een
sportieve en gezonde
manier Kruibeke te ontdekken.

Mercatoreiland Rupelmonde
Een oase aan rust voor de bewoners met gras en banken, een mooie plaats
om te vertoeven, aan de oevers van de Schelde. Dit was voorheen het Mercatoreiland.
Hier was niet veel meer van te merken nadat het plein werd opengesteld voor
campers en mobilhomes. De campers bevolkten dit plein en genoten van gratis nutsvoorzieningen maar het was niet oﬃcieel erkend als camperplaats. De
gemeente Kruibeke wil dit unieke plekje in het hart van Rupelmonde teruggeven aan onze dorpsgenoten.
Sinds 1 mei dienen campers voorlopig uit te wijken naar de parking van de
Dulpop in Bazel. Er wordt momenteel bekeken hoe we op termijn een nieuwe
zone voor mobilhomes kunnen inrichten in het buﬀergebied van de polder ter
hoogte van de sporthal te Bazel, met (te betalen) water en electriciteit.
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ZomerBBQ CD&V Kruibeke

zaterdag 29 juni - gildenhuis Rupelmonde
Programma :
14u30 - Polderwandeling, verzamelen voor het Gildenhuis te Rupelmonde
17u00 - Aperitief
18u00 - Toespraak Minister Koen Geens
18u10 - Barbecue & Dessertenbuﬀet
20u00 tot ... - Dansfeest
gastspreker: Koen Geens,
minister van Financiën
Inschrijven kan tot zondag 23 juni. Gelieve onderstaande strook volledig in te vullen, af te geven en te betalen aan
Bazel: Lode Van Hoyweghen - Lamperstraat 7
Rupelmonde: Jean Van Gorp - Nieuwstraat 68
Kruibeke: Greta Van Osselaer - Molenberg 53
Je kan deze ook mailen naar volgend adres : feestcomitecdenv@gmail.
com en vervolgens het bedrag overschrijven op BE83 7835 1305 8915
met vermelding Naam en Voornaam + aantal volwassen + aantal kinderen.

kruibeke.cdenv.be
facebook.com/cdenkruibeke

Kruibeke

