
» DE WEG VOORUIT

Samen bouwen aan 
onze toekomst, dat 
maakt het nieuwe 
Gavere.
»

GAVERE



Gavere, dat is 
onze thuis. 
»
Zelfs wie met zijn twee voeten in de 
grote wereld staat, wil geborgenheid 
en een plaats om thuis te komen. Die 
thuis is (in) Gavere. 

Het is de buurt waar je ’s ochtends de 
kinderen afzet om naar school te gaan. 
Het is de straat waar je huis staat, waar 
je in bed wil liggen als je je ziek voelt. 
Misschien ben je er geboren. Of 
misschien woon je er nog maar pas. 
Misschien zit je er sinds kort in een 
sportclub of ben je er al jaar en dag 
vrijwilliger. Misschien heb je er je 
stamcafé of misschien zijn de meeste 
gezichten je nog vreemd.

Maar het is voor elk van ons wel de 
plek waar onze thuis is, waar we 
zekerheid en nestwarmte vinden. De 
plaats waar we onszelf kunnen zijn en 
ons betrokken bij willen voelen. Het is 
de plaats waar concreet engagement 
begint. Waar verbinding ontstaat. 



De weg 
vooruit begint 
bij ieder van 
ons.
»
De weg vooruit begint bij ieder van ons. 
Mensen die verantwoordelijkheid nemen voor 
zichzelf en de samenleving willen we daarom 
draag- en slagkracht geven. Want in een 
betrokken gemeente schudden inwoners de 
kaarten. Deel daarom jouw idee met ons voor 
de weg vooruit in jouw buurt, in Gavere. Zo 
bouwen we samen aan een betrokken 
samenleving met geëngageerde pollitiek van 
én voor mensen. Wij gaan voor politiek die niet 
verdeelt, maar verbindt. 

Wie weet er beter wat er leeft of nodig is in 
een buurt, dan de buurtbewoners zelf? Wij 
geloven dat de beste ideeën ontstaan tussen 
en samen met de mensen. Daarom komen wij 
naar jou  in jouw eigen buurt om hierover met 
jou in gesprek te gaan. 

Wil je meedoen? Surf dan snel naar 
gavere.cdenv.be en laat het ons weten! Bezorg 
ons jouw toekomstideeën, suggesties en/of 
opmerkingen. Want samen met jou gaan wij 
voor een nog beter Gavere. 

www.gavere.cdenv.be



Een blik op CD&V Gavere

» Wie zijn wij? 

Jaarlijks reiken we de 
Ampersand uit aan een 
Gaverse vereniging, 
organisatie of persoon die 
zich uitzonderlijk inzet om 
mensen te verbinden. 
#Ampersand 
#Prijs 
#Appreciatie 
#Engagement

Soms tref je ons aan langs 
de Gaverse wegen: om 
een gesprek aan te 
knopen met jou of om 
onze huis-aan-huis-bladen 
te bussen. 
#Huisaanhuisblad 
#Bussen 
#Doorweerenwind 
#Dewegvooruit

Beweging.net gaat voor 
een gezonde, mobiele en 
verenigende gemeente. 
Foto in de sportdreef, de 
groene long in Gavere. 
#Sportdreef 
#Beweging.net 
#Verenigen 
#Gezond 
#Mobiel

Gezinswandeling door 
prinsdom Gavere met 
tussenstop aan het 
gemeentehuis. 
#Gezinswandeling 
#Gemeentehuis 
#Verbindend 
#Wandelen 
#Prinsdom 

Samen op uitstap naar 
Brussel. Bezoek aan het 
Vlaams parlement. Hier 
kregen we een leuke 
rondleiding en toelichting 
van Cindy Franssen. 
#Uitstap 
#Brussel  
#Cindyfranssen 
#Vlaamsparlement

Nieuwjaarsreceptie op 28 
januari 2018. Uitreiking 
van de Ampersand met 
als winnaar KSC 
Dikkelvenne. 
#WIJ 
#Nieuwjaarsreceptie 
#Ampersand 
#Enthousiast 
#Klinkenophetnieuwejaar 

Kandidatendag CD&V. 
Kleine oogjes, want vroeg 
op stap. Steffi en Davy 
gaan er samen vol 
enthousiasme voor. 
#Voorzitters 
#Tandem 
#Dewegvooruit 
#Kleineoogjes 

Samen met Sander 
Vercamer, peter van onze 
afdeling. Op het 
avondfeest van Sander en 
zijn broer, Stefaan 
Vercamer. 
#Feest  
#Peter 
#Eten
#Dansen 



Dirk Martens
» Schepen & lijsttrekker van 
onze ploeg
Dirk droeg als schepen van cultuur, sport, 
bibliotheek, toerisme, erfgoed, 
gezondheidspromotie en mensen met een 
beperking stevig bij aan een goed bestuur. 

Wij willen verder werken 
aan positieve, betaalbare 
oplossingen voor een nog 
beter Gavere!
» Dirk

Gavere ging er met de 
huidige bestuursploeg 
op vooruit. Het kan 
natuurlijk steeds beter: 
de levenskwaliteit 
optimaliseren, verder 
investeren in 
verkeersveiligheid, 
betaalbaar wonen en 
de noodzakelijke 
sporthal bouwen. Wij 
willen opnieuw deel 
uitmaken van de 
meerderheid zodat wij 
verder kunnen werken 
aan positieve, 
betaalbare 
oplossingen. 

Als kopman van de 
CD&V-ploeg heb ik 
alvast veel goesting 
om te werken aan ons 
project. Stap mee op 
de weg vooruit naar 
een beter Gavere!



Wij maakten 
het verschil
» 2012 - 2018
De voorbije legislatuur werkten we vanuit de 
meerderheid verder aan een Gavere waar het fijn is om 
te leven en te wonen. Hieronder geven we je in 
vogelvlucht een idee van wat er allemaal veranderde.

Er werd gewerkt aan betere 
communicatie: met een 
communicatieambtenaar, 
heropfrissing infoblad en 
installatie digitale borden.

Op de markt werd een 
nieuwbouw met 4 sociale 
woningen gebouwd: meer 
woonkansen voor mensen 
met een laag inkomen.

De sportdreef werd 
opgeknapt en samen met 
de clubs werd een plan 
gemaakt voor de sporthal. 

Gavere floreerde - mede 
dankzij vrijwilligers en 
verenigingen - op vlak van 
cultuur, toerisme, erfgoed 
en bibliotheek. 

We legden nieuwe fiets- en 
voetpaden aan en 
verdubbelden het budget 
voor wegenonderhoud naar 
500.000 euro per jaar. 

Gavere is voortrekker inzake  
samenwerking tussen 
OCMW en gemeente. In 
2015 verhuisde het OCMW 
naar het NAC. 

 Wij gaan voor
 » Onze eerste ideeën

Gavere is de afgelopen zes jaar de goede weg ingeslagen. Wij 
kijken met veel zin uit om verder te werken en om samen met 
de Gaverlingen te werken aan een nog beter Gavere. 

Wij kiezen ervoor om inwoners met mekaar te verbinden, we 
willen iedereen betrekken bij een goed bestuurde gemeente. 
Daarom zetten we prominent in op de zwakke weggebruiker, 
een talentrijke gemeente en een proper Gavere waar niemand 
achterop blijft en waar inwoners zich veilig voelen. Dit zijn 
enkele thema’s waar WIJ voor staan, waar WIJ voor gaan.

Koning Fiets centraal 
Veilige en goed onderhouden 
fietspaden; daar gaan we 
voor. CD&V zet zijn 
schouders onder het 
regionaal busknooppunt en 
het bijhorende Mobipunt dat 
in de Brandweerstraat komt. 
Hierin voorzien we een 
overdekte fietsenstalling met 
laadpalen voor elektrische 
fietsen.

Sprankelend Gavere 
De nieuwe sporthal is 
essentieel. Maar wij gaan 
verder; met ons Sportdreef-
plan vinden nieuwe sporten 
en natuurliefhebbers hun zin 
in de Sportdreef. Met een 
Eerste Hulp Bij Organiseren 

verminderen we de admini-
stratielast bij het organiseren 
van activiteiten. Wij gaan ook 
voor  gelijke ondersteuning 
voor gemeentelijk en vrij 
onderwijs.

Proper Gavere 
Wij willen Gavere proper 
houden. Daarom gaan we 
voor meer vuilnisbakken op 
openbare plaatsen. We 
pakken zwerfvuil streng aan 
en betrekken buurtbewoners 
om dit tegen te gaan.

Veilig Gavere 
Met de nieuwe ring rond 
Gavere maken we het 
centrum autoluwer. Samen 
met de politie gaan we voor 

meer snelheidscontroles in 
schoolzones. 
Wie vragen heeft over 
veiligheid, kan ook zijn BIN 
(BuurtInformatieNetwerk) 
raadplegen, een verbindend 
element dat we meer in de 
verf gaan zetten. 

Zorgzaam Gavere 
Door kwetsbare mensen 
actief thuis op te laten 
zoeken, kunnen we eenzaam-
heid tegengaan. 
Ook bewoners van het woon-
zorgcentrum verdienen onze 
aandacht: waarom geen 
rusthuisklas installeren waar 
jong en oud mekaar kunnen 
ontmoeten? 
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DE WEG VOORUIT
GAVERE

De Weg Vooruit naar luisteren, 
begrijpen en aanpakken. 
Een goed beleid in Gavere, met aandacht voor elke 
inwoner: daar staat CD&V Gavere voor. De 
opwaardering van de Sportdreef, wegenwerken zoals 
Dwars door Gavere, inzet op sociale huurwoningen, 
meer centen voor onderhoud en aanleg van fiets- en 
voetpaden,… Maar nog belangrijker is wat we morgen 
willen doen. Met dit magazine lichten we een tip van 
de sluier. Geen holle slogans of ellenlange 
beleidsteksten, maar korte en heldere duiding. 

Wil je meer informatie? Dan horen we dat graag. Nog 
straffer wordt het als je zelf meestapt, op de manier 
die jij zelf wil.  

We zien je graag terug op zondag 24 juni vanaf 14u 
in de Vrije Basisschool De Vliegenier te Semmerzake. 
We spreken graag met u verder tijdens een gezellige 
receptie, terwijl de kinderen kunnen ravotten en de 
randanimatie ontdekken.

Stap je mee?
Heb je zin om mee te werken? Heb jij het ultieme idee 
om je buurt nieuw leven in te blazen? Laat het ons 
weten, of engageer je. We gaan graag in dialoog. 

cdenv.gavere@gmail.com

Naar een 
warm Gavere?
Dat kan alleen 
samen.
» 




