
In ons vorige artikel lichtten we reeds 

toe dat het Sociaal Huis en de dien-

sten van het OCMW begin januari 

zouden verhuizen naar het Adminis-

tratief Centrum op de Markt. Intussen 

worden alle diensten van de gemeen-

te Gavere en het Sociaal Huis inder-

daad gecentraliseerd in de nieuwe en 

vernieuwde gebouwen op de Markt. 

Zo’n ingrijpende verandering vraagt 

natuurlijk veel flexibiliteit van de per-

soneelsleden en we hopen dat intus-

sen alle betrokkenen zich aan hun 

nieuwe werksituatie hebben kunnen 

aanpassen. We blijven het echter be-

langrijk vinden om in overleg met de 

medewerkers continu te zoeken naar 

de meest optimale wijze om hun werk 

te organiseren, ten goede van de cli-

enten. We hopen natuurlijk dat ook 

de cliënten van het Sociaal Huis heb-

ben kunnen wennen aan de nieuwe 

locatie en hun weg blijven vinden 

naar hun rechten en de dienstver-

lening.

Binnenkort wordt ook gestart met 
de bouw van het project ‘Markt’. Het 
OCMW investeert in een apparte-
mentsgebouw op de Markt n° 27 met 
plaats voor 4 sociale woongelegenhe-
den en een kantoorruimte . De bouw 
wordt voorzien in 2015 – 2016, zodat 
het eind 2016 afgerond zou kunnen 
worden. Dit project brengt onze ge-
meente alvast een stap dichter bij het 
bereiken van de Vlaamse doelstelling 
om tegen 2025 95 sociale huurwonin-
gen te realiseren (in vergelijking met 
2012).
Ook in Gavere worden de medewer-
kers van het Sociaal Huis dagelijks 
geconfronteerd met armoede, 

ontstaan door de meest uiteenlo-
pende redenen. Armoede is meer 
dan een gebrek aan geld. Mensen in 
armoede worden uitgesloten en krij-
gen minder kansen op alle levensdo-
meinen: werk, onderwijs, vrije tijd, 
vakantieparticipatie, gezondheid, so-
ciale contacten, huisvesting,… Boven-
dien groeit een groot aantal kinderen 
en jongeren op in armoede. In de 
strijd tegen armoede is het belangrijk 
om armoede op jonge leeftijd te voor-
komen. Onderzoek toont namelijk 
aan dat wanneer kinderen op jonge 
leeftijd langdurig in armoede leven, 
zij een groot risico hebben om op la-
tere leeftijd ook in armoede te leven. 
Dikwijls ontstaat zo een kloof die 
men op eigen kracht niet kan over-
bruggen. Op school merken kinderen 
dat het voor hen net iets moeilijker is 
om er bij te horen en heel vaak kun-
nen hun ouders hen niet voldoende 
kansen geven om zich te ontplooien 
en een goede opleiding te volgen. Om 
de kinderen en jongeren in Gavere 
zo veel mogelijk kansen te bieden en 
hun kwetsbaarheid te verminderen, 
sloot het OCMW Gavere een samen-
werkingsverband met de Stichting 
Pelicano, een initiatief dat CD&V 
Gavere ten volle steunt.

De stichting Pelicano, onder de Hoge 
Bescherming van Prinses Astrid, 
heeft bewust gekozen om uitsluitend 
financiële middelen aan te reiken 
ten voordele van Belgische kinderen 
en jongeren die opgroeien in kans-
armoede. De pelikaan wordt gezien 
als een vogel die zichzelf zou opof-
feren om zijn jongen te helpen en is 
een symbool van barmhartigheid en 

zelfopoffering. Teneinde de risico’s 
op een verkeerde besteding van gel-
den te beperken en uit te sluiten doet 
de stichting beroep op door haar 
zorgvuldig geselecteerde zorgpart-
ners. Door deze werkwijze kunnen 
de gedetecteerde zorgkinderen en –
jongeren en hun familiale en maat-
schappelijke achtergronden beter in 
kaart kunnen worden gebracht. Deze 
werkwijze heeft ook als voordeel dat 
de betreffende instellingen mede 
verantwoordelijk zijn voor de meest 
opportune en directe besteding van 
bijdragen.

In tijden van financiële onzekerheid 
en een snel veranderende maat-
schappij blijft het voor de OCMW’s 
in het algemeen en ook voor Gavere 
een uitdaging om de noden zo goed 
mogelijk in kaart te brengen, zich 
optimaal te organiseren en te zoe-
ken naar structurele oplossingen om 
inwoners die tijdelijk of langdurig in 
problemen komen te ondersteunen.
(ter info: het Oude OCMW-gebouw op de 

Burchtweg 7 staat nog steeds te koop. Voor 

meer info, zie www.gavere.be).

Sophie De Bosscher en Steffi Beyaert

Er is keuze uit:
• Varkenswangen in bruin bier
• Victoriabaars gebakken met duglérésaus
• Ardeens gebraad met warme groetenmix
• Gehaktballetjes in tomatensaus met champignons

Voor de kinderen:
• Gehaktballetjes in tomatensaus met champignons

Volwassenen betalen 16 euro, kinderen 9 euro, alle gerechten 
worden met kroketten geserveerd.

Inschrijven tegen uiterlijk 6 september bij de bestuursleden 
of bij Nelly De Schamphelaere, 0478/37 85 76
of via nelly.deschamphelaere@telenet.be.

Hopelijk zien we u talrijk op dit gezellig samenzijn,
Met vriendelijke groeten

Het bestuur van CD&V Gavere

Het bestuur van CD&V Gavere nodigt u uit naar hun eetfestijn op

zondag 13 september 2015 van 11u30 tot 14u30
in zaal “Racing” Markt, Gavere.

Beste inwoner van Gavere, Asper, 
Dikkelvenne, Baaigem, Semmerzake 
en Vurste,
 
September is traditioneel een 
nieuwe start. Een nieuwe begin 
voor de honderdduizenden leerlin-
gen en studenten: een nieuwe klas, 
een nieuwe leerkracht of zelfs een 
nieuwe school.
Ook voor Gavere is het een beetje 
een nieuwe start. 
Met heel veel genoegen en dankbaar-
heid kijken we terug op de periode 
van burgemeester Hugo Leroy.
De samenwerking in de politiek 
tussen CD&V Gavere en Hugo Leroy 
was heel intens en erg tot wederzijd-
se tevredenheid.
Maar Hugo verdwijnt niet. Hij is al-
tijd al een sociale figuur geweest die 
dicht tussen en bij de mensen stond. 

We zijn er dus van overtuigd dat we 
hem nog dikwijls zullen tegenkomen 
in Gavere.
En nu is er dus zijn opvolger Denis 
Dierick die afgelopen maand de eed 
aflegde als nieuwe burgemeester.
Denis zal andere accenten leggen als 
burgemeester, maar we kennen hem 
natuurlijk al lang en we zijn er van 
overtuigd dat de samenwerking met 
hem (zoals met de rest van het sche-
pencollege) even vlot zal verlopen.

Gavere is een mooie, landelijke 
gemeente met veel natuur, maar die 
ook wel wat te bieden heeft op cultu-
reel vlak.
Cultuur is een breed begrip en dit 
keer gaan we in deze folder wat 
dieper in op een paradepaardje van 
onze gemeente: de bib die, onder 
verantwoordelijkheid van onze 
schepen Dirk Martens, uitstekende 
cijfers kan voorleggen. 
“Mens sana in corpore sano” zegt 
het spreekwoord (“een gezonde 
geest in een gezond lichaam”) en 

dus geven we naast cultuur, ook wat 
uitleg bij het huidige sportbeleid in 
de gemeente. We staan hier zeker 
niet stil en hopen we u te kunnen 
aantonen dat we met CD&V hier ook 
een verschil maken.
Tenslotte geven we u op de laatste 
pagina nog wat info rond de huidige 
werking van het OCMW waar CD&V 
2 raadsleden actief heeft. In het 2e 
artikel dat we in deze reeks publice-
ren, gaat het dit keer vooral over de 
vernieuwing die de verhuis mee-
bracht en de nieuwe samenwerking 
met Stichting Pelicano.
 
Ik wens alvast u veel leesplezier en 
hoop u allen te mogen ontmoeten 
op ons jaarlijks eetfestijn op 13 sep-
tember in zaal Racing in Gavere,
 
Met vriendelijke groeten,
Thomas Van Cauwenberghe
Voorzitter CD&V Gavere
thomas@van-cauwenberghe.com

OCMW Gavere vernieuwt 
op alle gebieden gavere.cdenv.be
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Meer info
op de
laatste
pagina

  Kom naar ons jaarlijks eetfestijn op 13 september 2015
in Zaal Racing te Gavere
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In het meerjarenplan is een studie 

voorzien om de reële behoeften aan

binnensportaccommodatie te bepa-

len. Op basis van deze studie over-

wegen we een aanpassing aan de 

beschikbare sporthalinfrastructuur. 

Deze studieopdracht wordt gegund 

aan de Universiteit Gent.

Objectieve studie
Dirk Martens (schepen van sport): 
‘We willen de capaciteitsbehoefte bij 
de gebruikers van de sportaccommo-
datie voor de komende jaren op een 
objectieve manier in kaart brengen. 
We hebben aan de Universiteit Gent 
gevraagd om dit onderzoek uit te 
voeren. Meer bepaald de faculteit 
geneeskunde en gezondheidsweten-
schappen, vakgroep bewegings- en
sportwetenschappen, optie sportma-
nagement.’
‘Het onderzoek moet ons een be-
trouwbaar beeld geven van de 
eventuele reële tekorten in de sport-
infrastructuur. Een aantal vragen 
komen aan bod. Wat is de huidige be-
zetting van de sporthallen Overbeke 
(Asper) en De Vierklaver (Gavere)? 
Zowel uitgesplist naar piek - en 
daluren. Dit voor de georganiseerde 
sport, de individuele recreatieve 
sportbeoefenaar en de onderwijsnet-
ten. In hoeverre hebben sportclubs 
ledenstops of wachtlijsten door 
gebrek aan capaciteit van indoor 
sportfaciliteiten? Wat is de toekom-
stige behoefte aan infrastructuur?
Rekening houdend met het aantal 
inwoners, bevolkingssamenstelling –
en spreiding, leerlingenprognoses en 

trends in sportdeelname. Daarnaast 
zal, op basis van wetenschappelijk
bepaalde normen, de situatie van 
Gavere afgetoetst worden in de brede 
regio.’
‘Voor deze studie zal de Universiteit 
Gent beroep doen op de sportdienst, 
de sportraad, een klankbordgroep 
van vertegenwoordigers uit de Ga-
verse sportwereld, deskundigen en 
de aanwezige onderwijsnetten. Men 
zal enquêtes en interviews afnemen 
van gebruikers en plaatsbezoeken 
brengen in en buiten Gavere. Tegen 
eind 2015 zal het onderzoek norma-
liter afgerond zijn. Hierdoor zullen 
we ongetwijfeld in staat zijn om het 
sportbeleid beter en efficiënter af te 
stemmen op de behoeften. Indien er 
een aantoonbare nood is aan nieuwe
indoor sportinfrastructuur zal de 
financiële haalbaarheid onderzocht 
worden.’

Herinrichten sportdreef
Dirk Martens: ’Onze gemeente be-
schikt op de rechteroever van de 
Schelde over een prachtige
sport- en recreatiezone. Het volledige 
terrein fungeert als groene long voor 
de gemeente maar
heeft nieuwe impulsen nodig. Ook 
de zone rond de aanlegsteiger en het 
boothuis willen we
hierin betrekken. We willen het ge-
bied herinrichten en opwaarderen. 
Hiervoor gaan we alle belanghebben-
den en geïnteresseerden betrekken.’
Gemeenteraadslid Nelly De Schamp-
helaere: ‘Op dit moment zijn er reeds 
diverse activiteiten aanwezig: voet-

bal, tennis, ontmoetingscentrum, 
speelplein, petanque, Finse piste, 
hengelsport, boogschieten, jeugd-
huis,… . Een aantal knelpunten zoals 
verkeersveiligheid, mobiliteit, afval, 
vernieuwing van materialen en on-
derhoud willen we zeker aanpakken. 
Zo maken we al sedert begin dit jaar 
werk van een intensiever onderhoud 
aan de parking, paden, Finse piste, 
weghalen van zwerfvuil,… .’

Meer info?
Dirk Martens
schepen van cultuur, sport, toerisme, 
erfgoed, personen met een beper-
king, gezondheidspromotie
en ziektepreventie
dirk.martens@gavere.be

Heraanleg parking
voetbalterrein Asper

De gemeenteraad keurde in juni het 

budget goed voor de heraanleg van 

de parking aan het voetbalterrein in 

de Vlienderweg in Asper.

Schepen van sport Dirk Martens: 
’Op vraag van voetbalclub KFC Ga-
vere Asper gaan we de parking aan 
het terrein in Asper heraanleggen. 
We voorzien hiervoor een budget 
van 77.452 euro. Voorheen werd 
er jarenlang steenslag aangevoerd 
om de putten te vullen. Dit was ei-
genlijk weggegooid geld want na 
een paar weken hobbelde men al  
opnieuw over de parking.’
Gemeenteraadslid Jacques Dezutter:
’In plaats van de vroegere lapmidde-
len komt er nu een duurzame oplos-
sing. Voor de start van het komende 
voetbalseizoen komt er een degelijke 
parking en zullen de vele spelers en 
supporters er niet langer natte voe-
ten aan overhouden.’

Jaarlijks ontvangt de bibliotheek 

meer dan 55.000 bezoekers. In 2014 

kwamen er niet minder dan 56.268 

over de vloer en bijna 30% van de 

Gaverse bevolking is actief lid van de 

bibliotheek. Er is een grote tevreden-

heid van het publiek over het centraal 

gelegen gebouw, de uitgebreide col-

lectie en het personeel.

Bruisende bib
Dirk Martens (schepen van cultuur 
en bibliotheek):’Bibliotheken hebben 
niet langer het monopolie op infor-
matie. Internet heeft die rol voor 
een stuk overgenomen. Toch hebben 
bibliotheken nog een aanzienlijke 
impact door de lokale verankering. 
Zo waren er vorig jaar in de Gaverse 
bibliotheek ruim 56.000 bezoekers. 
Hiermee is de bib een van de drukst
bezochte gemeentelijke diensten. 
Bijna 30% van de Gaverse bevolking 
is actief lid van de bibliotheek. Het 
gemiddelde in Vlaanderen is 25%. 
In 2014 telden we maar liefst 3642 
actieve leden die in Gavere wonen. 
Dit zijn leners die vorig jaar minstens 
één materiaal uitleenden. Er waren 
in totaal 125.000 uitleningen. Een 
aantrekkelijke collectie en de ruime 
openingsuren blijven een essentieel 

onderdeel van de werking.’
‘De bib heeft ook een sociale func-
tie. Het is een aangename plek waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten. 
Waar je een tijdje vrijblijvend kan 
vertoeven om de krant of een tijd-
schrift te lezen en een praatje kan 
slaan met andere bezoekers. Waar 
studenten welkom zijn om tijdens
de examenperiode te komen stude-
ren. We streven ook naar een aange-
paste dienstverlening voor personen 
met een beperkte mobiliteit, moei-
lijk bereikbare doelgroepen en een 
aanbod voor kinderen en jongeren 
met leesmoeilijkheden. Samenwer-
king met de scholen, zorginstellingen 
en verenigingen zijn daarom heel 
belangrijk. Ook regionale samenwer-
king biedt kansen.’
‘Dankzij een gemotiveerd biblio-
theekteam en gedreven vrijwilligers 
heeft Gavere een bib die bruist.’

Culturele basisvoorziening
‘Vanaf 2016 zijn gemeenten niet 
langer verplicht om een lokale bib 
in te richten. Gemeenten kunnen 
ten gevolge van een nieuw decreet 
voortaan zelf beslissen waaraan zij 
de Vlaamse subsidies inzake vrije tijd 
aan besteden. Deze mededeling van 

de Vlaamse overheid bracht  bezorde 
reacties teweeg. Door het afschaf-
fen van de bibliotheekplicht wordt 
gevreesd dat deze dienstverlening in 
het gedrang zal komen en men de 
centen voor andere zaken zal gebrui-
ken. Voor CD&V blijft de bibliotheek 
een belangrijke culturele basisvoor-
ziening waar elke inwoner terecht 
kan met zijn vragen over kennis, 
informatie, cultuur en ontspanning. 
De bib dient voor ons laagdrempelig 
en toegankelijk te blijven en dit voor 
een diverse groep van bezoekers. Tot 
aan de volgende gemeenteraadsver-
kiezingen in 2018 liggen de lokale 
beleidsplannen trouwens vast. Maar 
zelfs zonder verplichting kunnen 
cultuur en de bib hun plaats perfect 
verantwoorden. Het gemeentebe-
stuur zal daarom blijven investeren 
in een kwalitatieve, aantrekkelijke en 
eigentijdse bibliotheek waar iedereen 
welkom is!’ besluit Dirk.

Meer info?
Dirk Martens
schepen van cultuur, bibliotheek, 
sport, toerisme, erfgoed, personen 
met een beperking, gezondheids-pro-
motie en ziektepreventie
dirk.martens@gavere.be

Bibliotheek ontvangt 56.000 bezoekers Sportaccommodatie in Gavere


