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Goed gezinde
jongeren
CD&V Gavere krijgt een uitbreiding met een nieuwe afdeling van JONGCD&V. Waar
kun je beter beginnen om te
spreken over de toekomst
dan bij onze Gaverse jeugd?
Lees meer op pagina 8!

Op 27 januari 2013 nam Thomas
Van Cauwenberghe het voorzitterschap van de lokale afdeling
van CD&V over van Dirk Martens.
Hij belooft de lokale CD&V-afdeling verder goed te begeleiden.
Dat is tegelijk een makkelijke en
een moeilijke opdracht.
Lees meer op pagina 4!

Wat mijn partij en mij
betreft is er nood aan
een nieuwe sporthal om
de sportclubs en de individuele burgers toe te
laten te sporten in een
eigentijdse en aangepaste infrastructuur.
Lees meer op pagina 5!

WELKOM
Beste inwoners van Gavere, Semmerzake,
Vurste, Baaigem, Asper en Dikkelvenne,
Op 27 januari 2013 nam ik het voorzitterschap van de lokale afdeling van CD&V
over van Dirk Martens. Ik beloofde hem
en de bestuursleden de afdeling verder
goed te begeleiden.
Dat is tegelijk een makkelijke en een moeilijke opdracht.
Makkelijk genoeg want de afdeling is de afgelopen jaren in kundige handen geweest.
Vlot geleid en in de juiste richting gestuurd
door Dirk, met de ondersteuning van een
actief bestuur.
Maar ook een moeilijke opdracht natuurlijk omdat elke nieuwe voorzitter de
bedoeling heeft om hier en daar nog kleine
of grote verbeteringen aan te brengen ...
En we staan natuurlijk voor uitdagingen.
Zeker: we zijn fier dat we er in geslaagd
zijn om na de verkiezingen van oktober
mee te besturen. Dat was de doelstelling
en daar zijn we ook in geslaagd.
Maar dat is uiteraard niet het eindpunt.
Wij zijn een klein deel van de coalitie maar
hebben onze eigen accenten en inzichten. Wij hebben voor de verkiezingen

geluisterd naar de kiezer en veel van die
bedenkingen en wensen willen we nu toch
meenemen in het nieuwe beleid.
1 schepen kan dit niet alleen en daarom
gaan we de komende jaren al onze mandatarissen actief ondersteunen vanuit
de lokale afdeling. Kleine werkgroepen
binnen onze lokale CD&V-afdeling van
Gavere gaan ondersteuning bieden vanuit
het werkveld. U zal ons bijvoorbeeld
veel zien bij allerlei activiteiten in Groot
Gavere. Dat was vroeger al zo (veel
CD&V-bestuursleden zijn erg actief in het
verenigingsleven), maar dat zal nu misschien nog meer opvallen. We willen continu in contact blijven en de dialoog actief
houden. Uw input en feedback brengt het
beleid zoveel dichter bij het echte Gavere.

Niet de minste van die nieuwe werkgroepen is trouwens de werkgroep “communicatie”. Het is een persoonlijk stokpaardje
van mij en wij zullen er dan ook alles aan
doen om u de komende weken, maanden
en jaren te informeren op allerlei manieren
over wat er gebeurd op politiek of andere
gebied en wat onze visie hierop is.
Heeft u nu al een opmerking? Heeft u aanmerkingen of wil u gewoon op de hoogte
blijven?
Aarzel niet en contacteer ons dan vandaag
nog.
Thomas Van Cauwenberghe
Voorzitter CD&V Gavere,
thomas@van-cauwenberghe.com
GSM 0475 55 88 66

Gavere gaat ook naar
planckendael op 20 mei 2013
Over het bezoek aan PLANCKENDAEL in Mechelen leest u in
deze uitgave meer op de andere bladzijden. Om heel duidelijk te
zijn, sommen we hierbij nogmaals de voordelen op.
Zonder dat u lid hoeft te zijn van
CD&V kunnen kinderen (-12j) die dag
gratis binnen in het volledige domein Planckendael. De +12jarigen (en de volwassenen)
kunnen een ticket aan de gunstprijs van €
15 (ipv de normale € 24) kopen. 4-jarigen
worden op een VIP-behandeling onthaalt
(n.a.v. de 4e verjaardag van KAI-Mook). Er
4

is extra kinder-animatie en genoeg (voordelig geprijsd) eten en drinken voorzien.
Maar hoe kan u, als inwoner van Gavere, mee genieten van al die voordelen
die hier vermeld worden?
Dat is niet moeilijk: een eenvoudig seintje
aan Etienne Reunes uit Asper volstaat.
U kan hem bereiken via:

Stationsstraat 125, 9890 Asper,
09/384 66 56, etienne.reunes@skynet.be
Hij zal u een promocode bezorgen waarmee u zich kan inschrijven op de website.
Dat is alles wat u moet doen…
En uw beste gemoed meebrengen
op 20 mei, natuurlijk !
Makkelijk, niet ?

‘Boeiend, en je staat dicht bij de mensen’
CD&V- schepen Dirk Martens over zijn nieuwe functie
Sinds januari maakt CD&V Gavere, samen met Open Vld-VOG en
sp.a, deel uit van de bestuursmeerderheid. In het nieuwe college
van burgemeester en schepenen hebben we met Dirk Martens
een kersverse CD&V- schepen. Hij is bevoegd voor Cultuur, Sport,
Bibliotheek, Toerisme en Erfgoed, Mensen met een beperking,
Gezondheidspromotie en ziektepreventie. We vroegen hem hoe
zijn eerste maanden als schepen zijn verlopen en wat hij van zijn
nieuwe functie vindt.
- Hoe valt uw schepenmandaat tot op
heden mee?
Dirk Martens: ‘Dit is een vraag die mij de
voorbije maanden al meermaals is gesteld. Het is heel boeiend en je staat dicht
bij de mensen. Ik was voordien 12 jaar
gemeenteraadslid maar het verschil met een
schepenambt is groot. Ik werk 4/5de om
alle dossiers, mails en briefwisseling op te
kunnen volgen. En er zijn de vele vergaderingen en activiteiten binnen en buiten de
gemeente. Ik heb een drukke agenda maar
gelukkig kan ik rekenen op de steun en
het begrip van mijn echtgenote Annick en
onze kinderen Laurens en Marieke. Maar ik
wil zeker niet klagen want we hebben lang
genoeg in de oppositie gezeten (lacht).’

moeilijk alles opsommen maar het hoeft
geen betoog dat onze wegen in een slechte
staat verkeren. Hier is een serieuze inhaalbeweging nodig naar herstel en structureel
onderhoud. Daarnaast moeten we eindelijk
investeren in een proper Gavere met goed
onderhouden pleinen en parkjes, nette fietsen voetpaden en een scherp toezicht op
sluikstorten. We moeten een visie ontwikkelen hoe we omgaan met de mobiliteit in
het centrum van Gavere en de deelgemeenten. Gemeente en OCMW zullen door de
verhuis naar het nieuwe administratieve
centrum ongetwijfeld efficiënter kunnen
samenwerken. Wat het lokaal sociaal beleid
enkel maar ten goede kan komen.’
- Welke accenten wilt u leggen binnen uw

- Hoe verloopt de samenwerking binnen
het schepencollege?
Dirk: ‘We zijn met 4 nieuwe schepen en
zijn ons nog volop aan het inwerken. Maar
ik mag zeggen dat de samenwerking en de
onderlinge verstandhouding goed zit. Er
is voldoende luisterbereidheid en iedereen
krijgt de kans om zijn eigen inbreng te
doen. Er is ook veel ondersteuning door
de gemeentesecretaris en de administratie.
Zo staat de gemeentesecretaris ons op een
deskundige wijze bij. Ikzelf werk vooral
samen met de medewerkers van de afdeling
vrije tijd en kan dankbaar beroep doen op
hun deskundigheid en gedreven inzet.’

bevoegdheden?
Dirk: ’Wat mijn partij en mij betreft is er
nood aan een nieuwe sporthal om de sportclubs en de individuele burgers toe te laten
te sporten in een eigentijdse en aangepaste
infrastructuur. De site langs de Sportdreef
leent zich trouwens perfect voor de verdere
uitbouw van een sport-en vrijtetijdzone.
Het bloeiende verenigingsleven zorgt
voor een gemeente waar het aangenaam
om wonen en leven is. Daar mag best een
gemeentelijke inspanning tegenover staan
me dunkt. Ik streef naar het behoud van
de aantrekkelijke collectie in de bibliotheek.
Ook toerisme versterkt een gemeente. Dit
vereist o.a. voldoende promotie, een goed
onthaal en behoud van het aanwezige erfgoed. En we moeten werk maken van een
beleid rond toegankelijkheid voor personen
met een beperking en een actief gezondheidsbeleid uitbouwen. Dit alles met het
oog op het welzijn van onze inwoners. We
willen hiermee het verschil maken.’
Contactgegevens schepen
Dirk Martens
Nieuwlandstrat 25, 9890 Asper
0473 87 13 70
dirkmartens@gavere.be

- Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst?
Dirk: ’We zijn bezig met de opmaak van het
meerjarenplan 2014-2019. Daarin zullen
we weloverwogen keuzes moeten maken
en prioriteiten moeten stellen. Ik kan
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CD&V Gavere heeft nu een
JONGCD&V-afdeling
CD&V Gavere stelde op haar nieuwjaarsreceptie van 27 januari 2012 een nieuwe geleding
voor: JONG CD&V. De jongeren vlogen er
meteen in door op een speelse wijze “hun” afdeling voor te stellen. Alle aanwezigen waren
namelijk niet alleen voor de nieuwjaarsreceptie uitgenodigd, maar ook voor de babyborrel
van het CD&V-kindje.

Het huidig bestuur van de jongerenafdeling
bestaat uit de 4 jongste CD&V-kandidaten
van de voorbije verkiezingen: Victor
Geirnaert (18 jaar), Steffi Beyaert (23 jaar),
Sylvie De Paepe (27 jaar) en Lien Van De
Putte (30 jaar). Deze laatste werd benoemd
tot voorzitster van de Jong CD&V-afdeling.
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Met de nieuwe afdeling wil de partij de
Gaverse jongeren een beter inzicht geven
in de politiek en bewijzen dat CD&V Gavere niet alleen Christen, Democratisch en
Vlaams is, maar ook Creatief, Dynamisch
en Verjongend.
Lien Van De Putte: “CD&V Gavere krijgt
een uitbreiding met deze nieuwe geleding
en waar kun je beter beginnen om te spreken over de toekomst dan bij onze Gaverse
jeugd. Door de jongste kandidaat op onze
lijst (cfr. Victor) en de goede score van de
jongeren hebben we zeker al een goede
start genomen.”
Sylvie De Paepe: “Ik ben ervan overtuigd
dat jongeren kunnen bijdragen aan een
bruisende gemeente. Met Lien Van De
Putte - onze voorzitster- die al enige po-

litieke ervaring heeft, staan we al een stap
dichter om hierin te slagen.”
Steffi Beyaert: “De geboorte van onze
nieuwe afdeling bewijst dat we met de
jongeren niet bij de pakken blijven zitten en
dat we willen inzetten op de toekomst. De
komende jaren zullen we activiteiten organiseren voor en met de Gaverse jongeren.”
Victor Geirnaert: “Met JONG CD&V Gavere willen we de Gaverse jongeren warm
maken voor politiek.”
Lien Van De Putte namens
JONG CD&V Gavere
Lindeboomstraat 1,
9890 Gavere-Vurste
M 0486 46 91 22
lien.vandeputte@skynet.be
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De CD&V-jongeren, die tevens allemaal
kandidaten waren tijdens de voorbije
verkiezingen, besloten na de verkiezingen
om de handen in elkaar te slaan en om
een nieuwe, frisse wind door de partij en
Gavere te laten waaien. Het feit dat de
CD&V-jongeren stuk voor stuk goed
scoorden bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen, bevestigde alleen maar dat zij de
kracht hebben om vernieuwing te brengen
in Gavere en dat de burger klaar is voor
een verjonging.

