
Mensen worden pas echt gelukkig in een 
omgeving waar ze zich thuis voelen. 

CD&V zet dan ook in op mooie lokale 
projecten in elke gemeente, ook bij ons. 
Dat gaat echter niet zomaar alleen en in 
1, 2, 3. Een gemeente kan echt niet zon-
der samenwerking met de omliggende 
gemeenten en de hogere overheden. En 
omgekeerd!

Zo zien we ook in Gavere samenwer-
kingen op cultuur, sport, mobiliteit en 
andere gebieden die nu worden opge-
start of intussen al opgestart zijn. Die 

gemeenschappelijke projecten werden 
opgestart met de medewerking met het 
Vlaamse, Belgische, ja zelfs op het Euro-
pese niveau onder impuls van de lokale 
CD&V-afdelingen. 

Dat kan een overweging zijn als u uw 
stem wil uitbrengen op 25 mei. 

Een stem voor CD&V op Vlaams, Fede-
raal of Europees niveau kan ook het ver-
schil maken in uw buurt.

Onze schepen Dirk Martens kent u 
al. Maar maakte u al kennis met Pascal  
Rousseaux, Cindy Franssen en Stefaan 
Vercamer? Het zijn 3 kandidaten uit de 

buurt die wij graag naar voor  schuiven 
op 25 mei. Cindy staat op de 3de plaats 
op de CD&V-lijst voor het Vlaams parle-
ment, Stefaan staat op de 3e plaats van 
de CD&V-lijst voor de federale verkie-
zingen en Pascal is 4e opvolger op de 
Vlaamse lijst. Inhoudelijk legt CD&V in 
Oost-Vlaanderen de klemtoon op jobs, 
gezinnen en veiligheid. Met die klemto-
nen in gedachte was er voor ons geen 
twijfel: wij staan als 1 man achter hen, 
want samen sta je altijd sterker.

Thomas Van Cauwenberghe
Voorzitter CD&V Gavere
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Aan de Poort in Gavere: Stefaan Vercamer, 
Thomas Van Cauwenberghe, Cindy Franssen, 
Dirk Martens, Pascal Rousseaux.
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Aan de bib in Gavere: Dirk Martens, cultuurschepen Gavere, Vincent Van 
Peteghem, gemeenteraadslid De Pinte, 2e opvolger Kamer, Thomas Van 
Ongeval, cultuurschepen Nazareth, 17e plaats Kamer.

Aan kruispunt Vogelzang: Cindy Franssen, Vlaams 
volksvertegenwoordiger Steffi Beyaert, OCMW-raadslid 
te Gavere

Met vijf buurgemeenten bouwt Gavere een 
succesvol intergemeentelijk cultuur- en 
bibliotheekbeleid uit. Cultuurschepenen 
Dirk Martens (Gavere) en Thomas Van Onge-
val (Nazareth) en gemeenteraadslid Vincent 
Van Peteghem (De Pinte) zijn bestuursleden 
van POLS. 

Thomas: “Met de steun van de Vlaamse 
overheid richtten we de erfgoedcel op om 
ons erfgoed te verzamelen en te bewaren 
voor de toekomstige generaties. Naast het 
organiseren van activiteiten ondersteunt de 
erfgoedcel ook heel wat lokale Gaverse pro-
jecten.”

Vincent: “Drie maal per jaar geven we de 
nieuwe brochure POLSSLAG uit met cul-
turele weetjes uit onze streek. Het boekje 
geeft een overzicht van de culturele activitei-

Succesvolle samenwerking rond cultuur en bibliotheek

Het kruispunt ‘Vogelzang’ is een gevaarlijk 
punt op de N60. Een wijziging van de ver-
keerssituatie drong zich op. Onlangs gin-
gen de werken van start om het kruispunt 
veiliger te maken.

Zoals bij het eerstvolgende kruispunt op de 
N60 ’t Peerdeke te Zingem wordt de Vogel-
zang ook omgevormd tot een semi-con-

flictvrij verkeerslichtengeregeld kruispunt. 
Hierdoor zal de linksaf-beweging in beide 
richtingen veiliger worden. De doorsteken in 
de middenberm van de N60 ter hoogte van 
de Bernstraat en de Pontweg worden met 
hetzelfde doel gesloten. De werken werden 
aanbesteed voor een bedrag van 1.109.571 
miljoen euro. 

“Deze herinrichting zal de verkeersveilig-
heid verhogen, zowel voor het doorgaand 
als het lokaal verkeer. Voor de fietsers 
worden veilige alternatieven uitgewerkt,” 
aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy 
Franssen, die het vlot verloop van dit streek-
dossier mee bewaakte, en Steffi Beyaert, 
haar medewerkster en tevens OCMW-
raadslid te Gavere. 

Kruispunt Vogelzang 
wordt heringericht

ten die plaatsvinden in onze regio, zo krijgen 
de Gaverse verenigingen de kans publiciteit 
te maken in de andere gemeenten.”

Dirk: “ZOVLA speelt in op de nieuwste ten-

densen in de bibliotheeksector, zoals de 
digitalisering. We werken doelgroepge-
richt om ook een sterk aanbod te bieden 
aan inwoners met leesmoeilijkheden.”



Pascal Rousseaux (schepen O.W. Merelbeke) en Nelly De Schamphelaere 
(gemeenteraadslid Gavere)op de plaats van de komende werken: “Samen met de 
Vlaamse Overheid kunnen we nu werk maken van dit knelpunt. Eind juni volgen 
nog uitgebreide infovergaderingen voor de inwoners van Schelderode, Melsen en 
Vurste.”
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De verbouwingswerken aan het gemeen-
tehuis bij De Poort zijn volop bezig. Eens de 
werken voltooid zal het mogelijk zijn om de 
verschillende diensten samen te brengen, 
ook het OCMW. 

Samen met Jacques De Zutter (gemeen-
teraadslid) en Sofie De Bosscher (OCMW-
raadslid) is Stefaan Vercamer meer dan ooit 
overtuigd van een sterkere samenwerking 
tussen OCMW en gemeente: “Gavere maakt 
de keuze om alle diensten van OCMW en 
gemeente onder één dak te brengen. Op 
die manier wordt een kwaliteitsvolle maat-
schappelijke dienstverlening gewaarborgd. 
Hierdoor wordt het voor de inwoners ook 
eenvoudiger, duidelijker en gemakkelijker. 
Een laagdrempelig en uniek aanspreek-
punt voor elke burger. Op die manier kan 
het OCMW uitgroeien tot een open en dyna-
misch Sociaal Huis waar elke inwoner met 
zijn sociale vragen terecht kan. Het biedt ook 
het voordeel dat diensten en medewerkers 
elkaar beter kennen en de doorverwijzing 
veel vlotter kan gebeuren.”

OCMW- en gemeentediensten onder 1 dak in Gavere

Na de zomer 2014 starten Merelbeke en 
Gavere met grootschalige werken in de 
Gaversesteenweg. Aquafin zal dan het afval-
water van ongeveer 2 200 inwoners in Mel-
sen, Schelderode en Vurste, dat nu nog via 
de Melsenbeek, Molenbeek en Schragebeek 
in de Schelde belandt, aansluiten op het rio-
leringsnet. 

Aquafin realiseert hiervoor op de Gaverse-
steenweg een gescheiden rioleringsstelsel. 
De installatie van een afvalcollector die de 
rioollozingen opvangt, heeft zo een bijzonder 
positieve impact op de waterbeheersing en 
het milieu in de Scheldevallei. Met de aanleg 
van nieuwe fietspaden –deels ook op grond-
gebied Gavere– wordt tevens een belangrijke 
stap in verkeersveiligheid gezet.

Samen werken aan waterbeheersing  
en verkeersveiligheid

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

Sofie De Bosscher, OCMW-raadslid, Stefaan Vercamer, Federaal 
volksvertegenwoordiger, Jacques De Zutter, Gemeenteraadslid



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land
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Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Vlaanderen en Gavere zorgen er samen 
voor dat de Steenweg (verbinding Stations-
straat met Asper dorp) in Gavere heraange-
legd worden.

Door samenwerking een open en dyna-
misch Sociaal Huis waar de gemeente- en 
OCMW-diensten samenzitten; als laag-
drempelig en uniek aanspreekpunt voor 
elke burger.

Samen met de Vlaamse overheid maken 
we werk van het knelpunt aan de Gaverse-
steenweg.

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: J

on
at

ha
n 

C
ar

do
en

 R
e(

d)
ac

tie
ad

re
s:

 C
D

&
V-

D
ir

ec
t, 

W
et

st
ra

at
 8

9 
- 

10
40

 B
ru

ss
el

 F
ax

: 0
2-

23
8 

38
 6

0 
- 

e-
m

ai
l: 

di
re

ct
@

cd
en

v.
be

 


