
De toekomst vastpakken? Gemakkelijk praten! 
Het zou tof  zijn om voluit te gaan voor het 
realiseren van je droom, om je eigen toekomst 
vast te pakken. Maar kan dat wel in deze eco-
nomische jungle van haaien, slangen, krokodil-
len en tijgers? En toch: jawel, wij geloven er wel 
in: een mooiere, betere toekomst voor Gavere! 
Maar alleen lukt zoiets nooit… 
CD&V Gavere is tevreden over de afgelopen 

2 jaar: de planning en het kader is gemaakt…
We kijken dus, bij aanvang van 2015,  vol ver-
trouwen naar de komende jaren. Wat gepland 
was, kan nu gerealiseerd worden!
En ja, ik weet het, de afgelopen tijden waren 
niet steeds gemakkelijk voor onze gemeente. 
Soms kwam Gavere positief  in het nieuws, 
maar af  en toe ook te negatief… Op zo’n mo-
menten is het makkelijk om kritiek te hebben, 

maar gelukkig heeft dat geen invloed gehad 
op de goede, gezamenlijke werking van de 
meerderheid. De bestuursploeg kon hiervoor 
onder andere rekenen op de ervaring van onze 
lokale (gelauwerde*) en bovenlokale CD&V-
mandatarissen.
Alvast prettige feesten en de beste wensen 
voor het nieuwe jaar.

Thomas Van Cauwenberghe
voorzitter CD&V Gavere

gavere.cdenv.be
INFORMATIEBLAD CD&V - JAARGANG 14 - DECEMBER 2014

SAMEN 
PAKKEN WE 

DE TOEKOMST 
VAST

NIEUWJAARS-
RECEPTIE 2015
met surprise-gastspreker

*Zag u in de pers hoeveel van onze bestuursleden in de schijnwerper werden gezet voor hun jarenlange inzet voor de gemeentelijke politiek? 
CD&V Gavere is bijzonder fier op de jarenlange inzet van Jacques Dezutter, Carlo Vande Walle, Antoine Eeckhout! Maar we vergeten ook zeker 
niet Gerard Van den Bossche, Erik Bernaert en Raoul Bekaert (die vroeger CD&V- gemeenteraadslid waren).

Kom naar onze NIEUWJAARSRECEPTIE 2015

Wanneer? 25 Jan 2014 vanaf 11u
Waar? Parochiaal Centrum ASPER, Hulstraat 27, Asper
Naar jaarlijkse traditie met uitreiking van
de Gaverse Ampersand
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Betere wegen in Gavere
In de aanloop naar de gemeen-
teraadsverkiezingen van okto-
ber 2012 stelden we dat heel 
wat wegen er slecht bijlagen. 
Wij beloofden dat het met 
CD&V anders zou zijn.

Een gesprek hierover met schepen Dirk 
Martens, gemeenteraadsleden Nelly De 
Schamphelaere en Jacques Dezutter.

- Wat is er al verbeterd of  veranderd?
Dirk: Het was ook voor de andere 
meerderheidspartijen Open Vld en sp.a 
duidelijk dat er een serieuze inhaalbewe-
ging noodzakelijk was. We zullen wel-
iswaar op korte termijn niet alle slechte 
wegen kunnen herstellen maar het zal de 
inwoners zeker al opgevallen zijn dat er 
hard gewerkt wordt om onze wegen te 
verbeteren. In Dikkelvenne herstelden we 
de Rotsestraat, Gemeentehuisstraat, H. 
Donatusstraat en een deel van de Huk-
kelgemstraat. 

In Semmerzake kreeg de Aalbroekstraat 
een nieuwe asfaltbedekking. In Vurste en 
Gavere is men volop bezig aan de Gent-
weg en de Ten Edestraat (zie foto). In 
Asper voerden we werken uit in de Tem-
pelstraat, B.P. Ceuterickstraat (zie foto) en 
Den Ouden Herreweg. Volgend jaar komt 
de Klonkeveldstraat aan de beurt.

- Komen er werken in het centrum van 
Gavere? 
Jacques: Eén van de belangrijkste 
verkeersassen in onze gemeente is de 
Stationsstraat-Kasteeldreef-Molenstraat-
Nijverheidsstraat-Kerkstraat. Drie van 

deze straten zijn al vernieuwd. We heb-
ben er voor gekozen om de ontbrekende 
schakel zijnde Kasteeldreef-Molenstraat 
volledig te heraanleggen met bijzondere 
aandacht voor de verbetering van de 
veiligheid van de fietsers en voetgangers. 
In een latere fase willen we ook de markt 
aanpakken.

- Hoe zit het met de fiets- en voetpaden? 
Nelly: We hebben extra budget voorzien 
van 250 000 euro voor de aanleg en het 
verbeteren van fiets- en voetpaden. Zo 
kwam aan de hand van een studie de 
heraanleg van het fietspad in de Baai-
gemstraat of  de aanleg van een fietspad 
in de Leenstraat/Dorpstraat /Opper-
weg als meest aangewezen naar voren. 
Uiteindelijk werd beslist om het fietspad 
in de Leenstraat te weerhouden omdat er 
op grote delen van het traject nog geen 
fietspad is.

- Hoeveel budget is er voor onderhoud 
van de wegen?
Dirk: Wij pleiten al jaren voor een verho-
ging van het budget voor het onderhoud 
van de wegen. Onze tussenkomst is 
niet in dovemansoren gevallen want het 
bedrag hiervoor is voor dit en volgend 
jaar opgetrokken van 250 000 euro naar 
500 000 euro per jaar. Daarna voorzien 
we telkens 300 000 euro. We maken dus 
wel degelijk werk van betere wegen in 
Gavere.

Meer info? Dirk Martens, schepen van Cultuur, 
Sport, Toerisme, Erfgoed, Personen met een 
beperking, Gezondheidspromotie en ziektepre-
ventie, dirk.martens@gavere.be
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OCMW verhuist naar nieuw 
administratief centrum

In de eerste week van januari 2015 verhui-
zen de OCMW-diensten naar het NAC, 
met het oog op een nauwere samenwer-
king tussen beide instanties. De waaier van 
diensten van het OCMW zal voortaan een 
onderdeel vormen van de dienstverlening, 
maar blijft natuurlijk heel specifiek. Er zal 
ook een uitgebreidere dienstverlening zijn 
dankzij de nieuwe openingsuren (zie aparte 
kader). Steffi en Sofie benadrukken dat de 
identiteit en eigenheid van zowel OCMW 
als gemeente bewaard moeten blijven en 
dat de belangen van de cliënt voorop blijven 
staan. Net daarom is het belangrijk om de 
discretie, maar vooral ook laagdrempeligheid 
van de dienstverlening te blijven bewaken.

De CD&V-raadsleden ondersteunen ook 
ten volle het “activeringsplan” van het 

OCMW. De cliënten worden intensief  bege-
leid met het oog op een latere opleiding of  
tewerkstelling. Daarvoor werkt het OCMW 
telkens een traject op maat uit met aandacht 
voor een goede herintegratie in de maat-
schappij achteraf. Via samenwerking met 
erkende partners zorgt het OCMW indien 
mogelijk voor werkervaring in de privésec-
tor, al moeten we er ons van bewust blijven 
dat dit niet voor iedereen direct mogelijk 
is. Soms moet eerst ingezet worden op een 
sociale activering (deelname aan sociale en 
culturele activiteiten, etc.) als eerste stap in 
de herintegratie…

Als laatste willen we nog toevoegen dat 
initiatieven van OCMW voor onder-
steuning van senioren, onthaalgezinnen, 
alleenstaande ouders, het verbeteren van de 

vervoersmogelijkheden en de preventie van 
jongeren uiteraard op onze volledige steun 
kunnen rekenen.

Sofie en Steffi zullen deze tendensen van bij 
de bron blijven bewaken, met het oog op de 
ondersteuning van kwetsbare bewoners en 
gezinnen in Gavere.

Indien u vragen heeft, kunt u hen steeds contacteren:
Sofie De Bosscher , sofie.de.bosscher@skynet.be, 
0474 95 68 41
Steffi Beyaert , steffi.beyaert@hotmail.com, 
0472 38 67 77

Sedert 2013 zetelen Steffi Beyaert en Sofie De Bosscher voor 
CD&V Gavere in de OCMW-raad. Na een inwerkperiode waarin 
ze de werking van de OCMW- raad en de betrokken diensten en 
personeel in het Sociaal Huis van Gavere grondig leerden kennen, 
zijn ze nu klaar voor een tweede ambtsjaar. Ze lichten een aantal 
doelstellingen uit het programma van het OCMW Gavere toe. 

Nieuwe openingsuren
OCMW in het NAC
Maandag: 8u45 -11u45
 en van 17u-19u
Dinsdag: 8u45 -11u45
Woensdag:  8u45 -11u45
 en van 14u-16u
Donderdag:  8u45 -11u45
Vrijdag:  8u45- 11u45



Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V- 
werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon:  
Thomas Van Cauwenberghe
(Thomas@van-cauwenberghe.com)
www.gavere.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon  
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be 

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is  
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/doe-mee/ 
lid-worden

Volg ons op Facebook:  
www.facebook.com/cdenv

Colofon
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CD&V gaat voor bruisende dorpskernen
CD&V heeft een boon voor iedereen die zich vrijwillig inzet in het 
verenigingsleven. Voor hen die initiatief nemen om mensen bij 
elkaar te brengen. Voor hen die actief zijn in jeugd, sport, cultuur 
of seniorenorganisaties. Wij beloofden de kiezer om volop te gaan 
voor meer bruisende dorpskernen.

Ondersteunen verenigingen
De missie van het beleid van de 
meerderheidspartijen is dat we van 
Gavere een creatieve, enthousiaste en 
bruisende gemeenschap willen maken. 
Het verenigingsleven speelt hierin een 
belangrijke rol. Zonder onbezoldigde 
vrijwilligers zou het in Gavere onge-
twijfeld een pak minder aangenaam 
wonen zijn. Zeker nu de overheid krap-
per bij kas zit, spelen vrijwilligers een 
niet te onderschatten rol. Denk maar 
aan de chauffeurs van het minder-mo-
bielenvervoer of  de vrijwilligers die ac-
tief  zijn in de bibliotheek. Het voorbije 
jaar waren er nieuwe creatieve initiatie-
ven zoals Attic in Baaigem, de retro-
koers in Dikkelvenne of  Semmerleute 

in Semmerzake. We ondersteunen als 
gemeente de plaatselijke verenigingen 
daarom zowel materieel als financieel, 
rechtstreeks of  via de gemeentelijke 
dienst vrije tijd.

Ruim vrijetijdsaanbod
Het voorbije jaar konden de inwoners 
kiezen uit een ruim vrijetijdsaanbod. 
Een opsomming geven van alle voor-
bije activiteiten zou ons hier te ver 
leiden. Maar toch, hierbij een greep uit 
het gevarieerde aanbod. Zo waren er 
het voorbije jaar verschillende interes-
sante tentoonstellingen in De Poort. 
Kunstig Gavere heeft met War Post 
Art een uniek postkaartenproject over 
de gruwel van WO-I. De cultuurraad 
stond dan weer mee in voor de orga-
nisatie van een poëzieavond, het Feest 
van de Vlaamse Gemeenschap en een 
gesmaakt vierhandig pianoconcert 
in de kerk van Asper n.a.v. het Festi-
val van Vlaanderen. Tot eind januari 
2015 kan je nog gaan kijken naar een 
tentoonstelling over de gesneuvelde 
Gaverlingen tijdens de Groote Oorlog.

Andere vrijetijds succesnummers zijn 
de sportkampen: ze kennen een heel 
grote aantrekkingskracht. De wijziging 
van de inschrijvingsprocedure waarbij 

kinderen van de eigen inwoners voor-
rang krijgen zal daar niet vreemd aan 
zijn. 

En dan is er nog de bib: bijna 30 % van 
de Gaverse bevolking maakt gebruik 
van de bibliotheek en kwamen meer 
dan 55 000 bezoekers over de vloer. 
Uit een recent gebruikersonderzoek 
krijgt de bibliotheek en het personeel 
trouwens goede punten van de leden. 

Sportbeleid? Fase 1: 
Herinrichten sportdreef en 
studie sportbehoeften
Onze gemeente beschikt op de rechter-
oever van de Schelde over een prach-
tige sport- en recreatiezone. We willen 
deze site de komende jaren herinrich-
ten en opwaarderen. Volgend jaar plan-
nen we een studie naar de behoeften 
van een nieuwe sporthal. De zone rond 
de aanlegsteiger willen we ook aantrek-
kelijker maken.

Meer info?
Dirk Martens, Schepen van Cultuur, 
Sport, Toerisme, Erfgoed, Personen met 
een beperking, Gezondheidspromotie en 
ziektepreventie, dirk.martens@gavere.be

Dirk Martens aan de 
bibliotheek


