
“Wij willen alle inwoners
betrekken om Gavere samen
uit te bouwen tot een gemeente die
bruist en leeft.”

Tijdens en na de zomervakantie bezinnen we ons vaak over wat al kwam en wat
nog komen zal. Welke nieuwe uitdagingen ga ik na de vakantie aan? Met dit WIJ-
blad werpen wij een blik op een aantal verwezenlijkingen en kijken wij
reikhalzend uit aar de toekomst.

Begin dit jaar nam ik de fakkel over van Thomas Van Cauwenberghe als voorzitter van CD&V
Gavere. Een grote verantwoordelijkheid, maar vooral een nieuwe uitdaging die ik met veel
plezier aanga. Het is nu belangrijk om  met onze
ploeg ons verkiezingsprogramma van 2012
verder uit te werken.  Een aantal punten  zijn
reeds gerealiseerd, aan andere wordt naarstig
verdergewerkt.

Succes met het nieuwe
schooljaar!
Sommigen zijn ondertussen al weer aan de slag.
Maar, een groot deel start deze week met een
nieuw schooljaar. Daarom wil ik namens CD&V
Gavere alle leerlingen, studenten en
leerkrachten een goede start wensen.

Tot slot nodig ik je graag uit naar ons jaarlijks
eetfestijn op zondag 11 september 2016 vanaf
11u30 in de Racing. We hopen je daar te
verwelkomen.

Late zomergroeten,
Steffi Beyaert, voorzitter CD&V Gavere

EEN BLIK TERUG... MAAR
VOORAL... EEN BLIK
VOORUIT

De mandatarissen en bestuursleden van CD&V Gavere verwelkomen je graag op
het jaarlijks eetfestijn
op zondag 11 september 2016 van 11u30 tot 14u30
in zaal Racing, Markt, Gavere.

Er is keuze uit:
• Kalkoenpave met witte druivensaus
• Warme beenhesp met provencaalse saus of champignonsaus
• Zalm met wittewijnsaus

Voor de kinderen:
• Gehaktballetjes in tomatensaus

Alle gerechten worden geserveerd met vers gebakken frietjes.
Prijs: Volwassenen betalen 16 euro, kinderen 8 euro.

Kaarten reserveren tegen uiterlijk 4 september
bij  Nelly De Schamphelaere, 0478/37 85 76.
We hopen u te mogen verwelkomen!

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

Uw nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Steffi Beyaert, voorzitter
steffi.beyaert@hotmail.com
www.gavere.cdenv.be

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

in Gavere
gavere.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-Gavere - september 2016
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Gavere, het Prinsdom aan de Schelde,
heeft zoveel charmes.  Wij zijn blij dat
we met CD&V Gavere mee kunnen
werken om dit nog extra in de verf te
zetten.

In dit WIJ-blad werpen wij een blik op
een aantal actuele thema's die voor ons
belangrijk zijn.

We maken van deze gelegenheid graag
gebruik om jou en je familie uit  te
nodigen naar ons jaarlijks eetfestijn op
zondag 11 september vanaf 11u30.
(Lees meer op de laatste pagina).

Creatief en
dynamisch Gavere

Schepen Dirk Martens
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De mogelijke verkaveling van de Haag- en
Hulstraat in Asper is een hot item de laatste
maanden. Er is een principieel akkoord van
de provincie voor de bouw van een 100-tal
woningen, waarvan 40 sociale woningen. Het
gebied is volgens het gewestplan gelegen in
woonuitbreidingsgebied, niet in waardevol
landschappelijk agrarisch gebied.

Gavere dient een achterstand op vlak van
sociale woningbouw in te halen tegen 2020.
Dit woonproject biedt ons een kans om meer
kwetsbare mensen een dak boven het hoofd
te bieden.  In het principieel akkoord werd
opgenomen dat er een betaalbaar

woonaanbod moet zijn en een studie die de
verkeersveiligheid en mobiliteit nagaat.

Ook de inbreng van de omwonenden wordt
gewaardeerd, daarom komt er een
participatietraject. Wij blijven dit dossier  van
nabij en met de nodige zorg opvolgen.

Verkeerveiligheid is een belangrijk thema
voor CD&V Gavere. Gemeenteraadsleden
Jacques Dezutter en Nelly De Schamphelaere
werpen, halfweg deze legislatuur,  een licht
op dit thema.

Om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te
bevorderen werd een nieuw mobiliteitsplan
uitgewerkt. Vanaf mei 2016 werd  een zonale
snelheidsbeperking op de gemeentewegen
ingevoerd. Ongetwijfeld zijn de verkeers-
borden met aanduiding zone 30,  50 en 70 je
ook al opgevallen.  Op de meeste wegen is de
snelheid beperkt tot 50 km/uur. Ook de
'smileys', de snelheidsinformatieborden die
bestuurders inlichten over de gereden
snelheid, missen hun doel niet. Verkeers-
borden en snelheidsbeperkingen volstaan
echter niet  om een aangepast rijgedrag te
verwezenlijken, daarom blijven ook
sensibilisering en  snelheidscontroles nodig.

Deze aanpak kan alleen maar slagen
wanneer ze samengaat met een degelijk en
veilig wegennet, waarvan fiets- en voetpaden
een belangrijk onderdeel zijn.  Daaraan
werken we met de beleidsploeg naarstig
verder. Momenteel leggen we fietspaden aan
in de Opperweg-Dorpstraat en Leenstraat.
Hierdoor zal ook de schoolomgeving van de
Vliegenier in Semmerzake veiliger worden.
Daarnaast maken we werk van beter
onderhouden wegen (500.000 euro/jaar of
een verdubbeling van het vroegere budget).
Daarenboven starten dit najaar normaliter
ook de werken in de Brandweerstraat-
Kasteeldreef- Molenstraat.

Verkeersveiligheid blijft hoog op onze agenda
staan!
Meer info?
jacquesdezutter@skynet.be
nelly.deschamphelaere@telenet.be

Uit een behoeftenstudie van de
Universiteit Gent blijkt dat er nood is
aan een nieuwe sporthal in Gavere.
CD&V-schepen van sport Dirk Martens
licht de belangrijkste resultaten toe.

Dirk: "Uit de studie die de gemeente liet
uitvoeren door UGent blijkt een duidelijke
nood aan een nieuwe sporthal. We
beschikken over 2 verouderde schoolturn-
zalen De Vierklaver en Overbeke (gebouwd in
1972 en 1982) die ongeschikt zijn voor een
volwaardige club- en jeugdwerking. Het
aantal clubs die gebruik maken van deze
zalen is beperkt. De groei van de
sportkampen is onmogelijk en clubs wijken
uit naar naburige gemeenten waar de
infrastructuur meer up-to-date is. Onze regio
heeft echter niet de nodige overcapaciteit aan
sporthallen om onze vraag op te vangen.

Men onderzocht ook hoe de sportbehoefte
verder zal evolueren. Hieruit bleek dat er op
jaarbasis, tegen 2020, een tekort is tussen
2.568 en 3.416 zaaluren. De conclusie is dat
we door de verouderde locaties en het
duidelijk gebrek aan voldoende indoor-
sportinfrastructuur geen degelijke sport-
deelname kunnen garanderen.

Het onderzoeksteam adviseerde dat
investeren in nieuwe indoorsport-
accommodatie een grondig te onderzoeken
piste is die de sportparticipatie en de sociale
betrokkenheid positief zal beïnvloeden.  Als
mogelijke locatie bevelen zij de centraal
gelegen en goed bereikbare Sportdreef aan."

"Het onderzoek biedt ons een objectief en
betrouwbaar beeld van de huidige en
toekomstige behoeften inzake sport-
infrastructuur. Momenteel onderzoeken we
nog de financiële haalbaarheid van de bouw
van een nieuwe sporthal. Als het financiële
plaatje klopt, willen we het licht op groen
zetten," besluit Dirk.

Meer info?
Dirk Martens
Schepen van cultuur, sport, toerisme,
erfgoed, personen met een beperking,
gezondheidspromotie en ziektepreventie

dirk.martens@gavere.be

VOOR EEN SPORTHAL
IN GAVERE

DIRK
MARTENS
"Gavere heeft nood
aan een nieuwe
sporthal"
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Wil jij met ons meedenken?
Laat het ons weten en contacteer ons via
cdenv.gavere@gmail.com.

VERKEERSVEILIGHEID IS
BELANGRIJK VOOR
CD&V GAVERE
Nieuw mobiliteitsplan en veiligere wegen

Verkaveling Haag- en Hulstraat

Een blik op het OCMW

Interne organisatie
De integratie van het OCMW in de gemeente
had belangrijke gevolgen voor de organisatie
van het OCMW. Enerzijds was er de fysieke
verhuis naar het administratief centrum.
Anderzijds is er ook de interne organisatie
waardoor heel wat taken en diensten nu
meer met elkaar verweven zijn. Om de
efficiëntie van de diensten te verhogen en zo
klantvriendelijk mogelijk te kunnen werken,
werd de organisatie onlangs grondig
doorgelicht.

Verkoop OCMW-gebouw Burchtweg
De OCMW-raad besliste op 1 augustus  om
over te gaan tot een openbare verkoop van
het oorspronkelijke OCMW-gebouw. Dit
wordt momenteel voorbereid.

Lokaal Opvanginitiatief (LOI)
Gavere voorzag twee extra woningen in het
kader van het verplichte spreidingsplan voor
asielzoekers. Aangezien de ministerraad
besloot om het plan niet meer te activeren,
worden de twee woningen opnieuw
aangewend voor crisisopvang (bv. na
woningbrand) en sociale verhuur.

OCMW-raadsleden Sofie De Bosscher en
Steffi Beyaert hebben blijvende aandacht
voor een kwalitatieve dienstverlening aan
de Gaverlingen.

Meer info?
steffi.beyaert@hotmail.com
sofie.de.bosscher@skynet.be
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