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nodigt alle inwoners  
van onze gemeente graag uit op de:

Valentijnsreceptie
Zondag 18 februari 2018 om 10u30

Zaal CC Nova, Steenweg 92, Eke-Nazareth
Gastspreekster : Mieke Van Hecke

Jullie zijn allemaal hartelijk welkom!  
Uw aanwezigheid  

zou ons een plezier doen!

AGENDA
 VALENTIJNSRECEPTIE 
 ZONDAG 18 februari - 10u30   
 zaal Nova Eke

 INFO-AVOND  
 DINSDAG 27 februari - 20u00   
 CC De Brouwerij Eke

 KAARTING  
 ZONDAG 18 maart - 09u00  
 CC De Brouwerij Eke

 CD&V MEET AND GREET  
 ZONDAG 22 april van 10u - 13u 
 Eke-Centrum

 CD&V MEET AND GREET  
 ZONDAG 3 juni van 10u - 13u 
 Nazareth-Centrum
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WELKOM IN 2018

Ik wil jullie namens de burgemeester, schepenen, raadsleden en alle bestuursleden van 
CD&V Nazareth-Eke een heel gelukkig 2018 toe wensen. Een jaar vol veel geluk, plezier en 
een goede gezondheid. 

Het wordt een spannend jaar voor veel politiek geëngageerde mensen. Er zijn er die voor 
de eerste keer op een politieke lijst staan. Voor anderen is het bijna een gewoonte dat ze 
met hun naam prijken naast een bolletje waarvan ze hopen dat het gekleurd wordt. Maar 
allemaal hebben ze één ding gemeen, ze willen hun stem meer dan ooit laten gelden door 
te proberen in het bestuur van een gemeente te zetelen. Dit geldt natuurlijk ook voor onze 
kandidaten, die hopen dat het harde werk van de afgelopen jaren zal beloond worden met het 
vertrouwen van onze kiezers. 

Natuurlijk willen we samen met alle CD&V sympathisanten naar aanleiding van onze valen-
tijnsreceptie op 18 februari nog eens het glas heffen op 2018. We hopen jullie daar allemaal 
te kunnen verwelkomen.

PASCAL MARCHAND 
Communicatieverantwoordelijke CD&V Nazareth-Eke

MEET & GREETS

Ook in 2018 organiseert CD&V  

Nazareth-Eke twee Meet & Greets. 

De voorgaande gingen door in een 

aantal wijken. Hier hebben we 

reeds heel wat inwoners de hand 

mogen schudden. We hebben op 

onze droommuur ook heel wat 

ideeën opgedaan. 

Voor de laatste Meet & Greets voor 

de verkiezingen doen we de beide 

dorpskernen aan. Op zondag 22 

april staat het dorp van Eke op het 

programma en op zondag 3 juni de 

vernieuwde dorpskern van Nazareth, 

dit telkens van 10 tot 13u. We hopen 

jullie hierop massaal te verwelkomen. 

Burgemeester, schepenen en man-

datarissen zullen jullie met heel 

veel plezier te woord staan.  

Tot dan !

CD&V NAZARETH 
ORGANISEERT KAARTING !
Zondag 18 maart is iedereen welkom 
voor onze jaarlijkse CD&V-kaarting  
in CC De Brouwerij.
We starten om 9u. De inleg is 1,5 €, 
en de prijzenpot bestaat uit lekkere  
braadworsten! Elke inleg geeft  
tevens recht op een gratis tombola- 
biljet met kans op waardevolle  
prijzen. Ook niet-kaarters zijn wel-
kom voor een lekkere tas koffie of 
een verfrissend aperitief. Wij zorgen 
voor het tussendoortje. Inschrijven 
hoeft niet.

INFO-AVOND   
‘HET NIEUWE ERFRECHT’

Het huidige erfrecht is in grote mate onveran-
derd gebleven sinds 1804 en is niet meer aan-
gepast aan de ontwikkelingen in onze heden-
daagse maatschappij. Mensen leven langer 
waardoor we later erven, we kennen talloze 
nieuwe gezinsvormen naast het traditionele 
huwelijk, er zijn meer en meer nieuw samen-
gestelde gezinnen… Het CD&V-Erfrechtplan lag 
aan de basis van een nieuwe wet die meer vrij-
heid biedt om zelf uw erfenis te regelen. 

 
Federaal Volksvertegenwoordiger Raf Terwin-
gen, lid van de Kamercommissie Justitie, was 
nauw betrokken bij de totstandkoming van de 
wet en licht u de principes van het erfrecht toe 
en de wijzigingen die vanaf 1 september 2018 
van kracht zullen zijn. Na de toelichting gaat hij 
graag in op uw vragen.
Dinsdag 27 februari 2018, 20u CC De Brouwerij Eke.
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Momenteel is de vernieuwing van het Dorp in  
Nazareth nog in volle uitvoering. De (officiële)  
opening is voorzien begin mei. Het is de bedoeling 
om met deze heraanleg nieuw leven te brengen in 
het centrum van het Dorp, vlakbij het groene hart van 
Nazareth. Vele initiatieven kunnen daar toe bijdragen.
Dit is ook de bedoeling van de huidige meerderheid 
van CD&V en SPA met het leegstaande gebouw van 
de dekenij. Namelijk, een meerwaarde creëren 
voor gans het dorp door in dit gebouw een horeca- 
functie onder te brengen. Als nieuwe functie wordt 
bij voorkeur gedacht aan een aangenaam eetcafé/
taverne zoals momenteel in diverse buurgemeenten 
gekend.

PWA IS WIJK-WERKEN GEWORDEN!

WELKOM IN HET SENIORCAFÉ!

EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR DE DEKENIJ?

GLOBALE VERNIEUWING 
VAN DE OPENBARE 
VERLICHTING NAAR LED

De gemeenteraad heeft op het einde van 
vorig jaar en dit als één van de eerste ge-
meenten in Vlaanderen een heel belang-
rijke beslissing genomen op het vlak van 
duurzaamheid. Immers, op korte termijn 
(dit wil zeggen binnen een termijn van 5 
jaar) wil Nazareth al haar openbare ver-
lichtingstoestellen aanpassen naar LED 
verlichting!
Deze LED- verlichting zorgt voor hetzelfde 
lichtcomfort voor de weggebruikers maar 
heeft wel belangrijke gevolgen op het vlak 
van de vermindering van de CO²-uitstoot. 
Zo zal na zowat 5 jaar ongeveer jaarlijks 
178.000 kg CO² uitgespaard worden!
Ook het financieel plaatje is niet oninte-
ressant. Na zowat 30 jaar zal het financieel 
voordeel voor de gemeente zijn opgelopen 
tot bijna 2,8 miljoen euro of gemiddeld 
90.000 euro per jaar. Dit is het verschil 
tussen de som van de totale investeringen 
en de jaarlijkse minkost inzake elektrici-
teitsverbruik.
Zo zie je maar dat met enige creativiteit 
milieuvoordelen en financiële voordelen 
hand in hand gaan.
Opnieuw een uitmuntend voorbeeld van 
het milieu- en financieel beleid van deze 
meerderheid.

De gemeenteraad heeft dan ook haar goedkeuring 
gehecht aan het lanceren van een aanbestedings-
procedure om tot de selectie van een kandidaat-uit-
bater over te gaan. Geïnteresseerden kunnen tot  
1 februari hun kandidatuur indienen. Alle voorstellen  
worden door een jury geëvalueerd en waar  
nodig bijgestuurd. Zo willen wij op korte termijn  
komen tot het beste voorstel voor de uitbating van de  
dekenij. We hopen om voor het zomerverlof met de 
selectie rond te zijn. Nadien starten de herinrichtings- 
werken. Hopelijk hebben we tegen de lente van 
2019 een nieuwe aantrekkelijke ontmoetingsplaats 
in de gemeente.

Reeds meermaals weerklonk de vraag 
van senioren naar een ontmoetings-
plek, een plaats waar je gewoon in  
en uit kan, waar geen activiteiten  
georganiseerd worden maar waar  
iedere senior een kaartje kan leggen,  
een gezelschapsspel kan spelen, een 
babbel kan doen, een pintje kan drinken… 
Het café van CC Het Centrum lijkt nu 
net de geschikte plek daarvoor.
Daarom heeft de Ouderenadviesraad  

Vanaf 1 januari 2018 is een einde gekomen aan het 
PWA-stelsel. Langdurige werklozen konden via het 
PWA-stelsel tewerkgesteld worden bij particulieren, 
scholen, vzw’s en land- en tuinbouwers voor een 
aantal specifieke klussen (groenonderhoud, kinder- 
en ouderenoppas). Betaling gebeurde via de 
PWA-cheque.
Via het wijk-werkstelsel kunnen gelijkaardige taken 
verder worden opgenomen door de verschillende  
wijkwerkers. De vroegere PWA-werknemers zijn 
in het nieuwe systeem opgenomen en er zullen 
door de VDAB nieuwe werkzoekenden naar het 
wijk-werken worden toe geleid. Ook vrije werk- 

zoekenden (mensen die geen job hebben en ook 
geen uitkering genieten) kunnen via dit systeem aan 
de slag. De prijs van de wijk-werkcheque is bepaald 
op €7,45.
De gemeente Nazareth heeft zich aangesloten bij de 
wijk-werkorganisatie Leie en Schelde, en zal om de 
veertien dagen op woensdag te bereiken zijn in het 
Sociaal Huis.
Zowel de wijkwerkers als de geïnteresseerde  
gebruikers zullen er voor info terecht kunnen.
Meer info kan je ook vinden op de website van de 
VDAB.

beslist om vanaf april 2018 (precieze  
datum wordt nog bepaald) elke DON-
DERDAG de deuren van het seniorcafe 
open te zetten van 10u tot 17u voor alle 
senioren. Het openhouden gebeurt door 
vrijwilligers onder verantwoordelijkheid 
van de Ouderenadviesraad. Wie het ziet 
zitten om af en toe een paar uurtjes ter 
beschikking te zijn voor het openhouden 
van de toog, meld je dan gerust aan in het 
Sociaal Huis.

We hopen hiermee de gelegenheid te 
creëren om mensen op een laagdrem-
pelige en gezellige manier met mekaar 
in contact te brengen.
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De dorpskern in Nazareth is heringericht. In 

2012 werd het project aan de hand van een wed-

strijdformule opgestart. Ruime inbreng van  

de inwoners en het beleid zorgde voor een  

gedragen ontwerp. In 2015 zijn kleine  

herinrichtingswerken uitgevoerd. De grote  

infrastructuurwerken startten vorig jaar, heel 

wat vroeger dan oorspronkelijk gepland, door 

een gezond financieel beleid van het huidige  

bestuur. De aannemer zit op schema, wat  

betekent dat eind maart het dorp afgewerkt is. 

Ook jij, als bewoner van het dorp, of toevallige 

passant, leverde een inspanning voor de  

onvermijdelijke hinder die dergelijke werken 

NIEUWS VAN ONZE JONG CD&V

POLYVALENTE KLEINE SPORTHAL

Door de komst van de nieuwe turnhal en 

de verhuis van Turnvereniging OTV, is de 

volledige kleine sporthal terug beschik-

baar. Tijdens de schooldagen kan de zaal 

terug gebruikt worden voor het onder-

wijs en de lessen lichamelijke opvoeding. 

Buiten de schooluren zal de zaal kunnen 

gebruikt worden door sportclubs. Daar-

voor is de belijning aangepast en zullen 

de kleedkamers en douches terug in ge-

bruik genomen worden. Sommige organi-

satoren hebben nood aan een voldoende 

grote infrastructuur om hun evenementen 

te organiseren en kunnen niet terecht in 

één van onze culturele centra. Binnenkort 

kunnen deze gemeentelijke verenigingen in 

het weekend de sporthal afhuren voor hun 

activiteit. 

FEESTELIJKE OPENING NAZARETH DORP OP 3-4-5-6 MEI!  
OOK JIJ BENT UITGENODIGD!

met zich meebrengen. 

Gelukkig is straks alles achter de rug, en  

kunnen we het nieuwe aantrekkelijke dorps-

plein feestelijk inhuldigen. Vanaf donderdag 

3 mei starten de festiviteiten: elkeen groot en 

klein vindt zeker in de 4-daagse festiviteiten zijn 

gading. Alle partners van het dorp zijn betrok-

ken: bewoners, handelaars, cafés, scholen, 

marktkramers, foorkramers … allen krijgen zij 

hun plaatsje in het programma.  

En jij, beste inwoner van Nazareth:  jou willen  

we er uiteraard ook bij ! Zet maar alvast je 

feesthoed klaar, want dit wordt vast en zeker 

the place-to-be van 3 tot 6 mei !  

Het was een drukke periode voor de Jong 

CD&V. Op 25 november organiseerden ze 

voor de tweede maal hun 9810-Quiz. Er deden 

maar liefst 29 ploegjes mee. Winnaar was de 

ploeg ‘Onomatopee’, op de voet gevolgd door  

‘Kroezambol’ en ‘Family Ties’. Binnenkort volgt 

de datum van de volgende quiz. 

Ook was er de Sintshow, de Sint en zijn  

hoofdpiet, muziekpiet, pakjespiet en dans 

zwarte mietjes zorgden voor een heuse show 

met spel en dans. De meer dan 50 aanwezige  

kindjes in CC De Zwaan hadden, samen 

met hun ouders en familie, een hele leuke  

namiddag. 
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BUDGET 2018

In december keurden de gemeente-
raad en de OCMW-raad de budgetten 
voor het jaar 2018 goed. Op het  
programma staat de uitvoering van  
verschillende projecten ten dienste van 
de dienstverlening aan de bevolking en 
het verbeteren en verduurzamen van het 
gemeentelijk patrimonium. Naast de 
lopende projecten wordt in 2018 voor zo’n 
5,5 miljoen euro geïnvesteerd, waarvoor 
we ook kunnen rekenen op 2,5 miljoen 
euro subsidies. Die investeringen zijn  
mogelijk door de gezonde financiële  
situatie van de gemeente en de huidige 
lage interesten voor leningen.

Een greep uit de projecten:
• Afronden van de herinrichting van het 

Dorp Nazareth en het riolerings- en 
wegenisproject Weefstraat, Bosstraat 
en Oudenaardseheerweg. Er wordt  
bijkomend budget voorzien voor het 
doortrekken van de fietspaden vanaf de 
Deurlestraat tot de Lakenmeersstraat.

• Fietspadenprojecten: over lange afstanden  
komen er veilige fietspaden in de  
’s Gravenstraat, tussen de Warande- 
straat en de Sticheldreef en in de Steen-
weg Astene tot de grens met Deinze.

• Talrijke aanpassingen van kruispunten 
voor de veiligheid van fietsers en voet-
gangers, aanleg van bijkomende fiets-
voorzieningen en voetpaden.

NAAR EEN NIEUW STRUCTUURPLAN? 

De gemeente Nazareth beschikte in 2003 
als één van de eerste gemeenten in Vlaan-
deren over een gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan. In dit structuurplan is toen 
de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van 
Nazareth vastgelegd. Deze visie kwam tot 
stand door uitgebreid overleg en discussie 
eind de jaren negentig van de vorige eeuw.
Vandaag zijn we bijna 15 jaar verder in  
de tijd, dienen zich nieuwe tendensen en 
evoluties aan en is ook de maatschappelijke  
context heel wat gewijzigd. Tijd dus om het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan te 
actualiseren en te herzien waar nodig.
De gemeenteraad heeft haar goedkeuring 
gehecht aan de procedure om via de inter-
communale Veneco dit herzieningsproces  
op gang te brengen. Vanaf begin 2018  
willen we via uitgebreide informatiewinning,  
overleg en inspraak van alle inwoners en 

doelgroepen vorm geven aan dit nieuw 
structuurplan. Volgens de nieuwe wet- 
geving zal dit plan het ‘Beleidsplan Ruimte  
Nazareth’ noemen en zal via de metho-
diek van de beleidsplanning meer aandacht  
moeten uitgaan naar verdichting, verweving,  
zuinig ruimtegebruik en bescherming van 
de open ruimte.
Een van de belangrijkste zaken in dit  
beleidsplan voor Nazareth zal ongetwijfeld 
zijn dat er voor alle woongebieden en woon-
reserve- en woonuitbreidingsgebieden een 
algemene visie wordt uitgewerkt in lijn met 
het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Essentiële vragen daarbij zijn voor onze  
gemeente ongetwijfeld hoe we Nazareth 
willen zien evolueren, hoe en waar moet het 
met de mobiliteit heen, hoe verweven en 
waar zien we handel en bedrijvigheid enz.

• Heraanleg riolering en wegenis in de 
Bekaertstraat.

• Duurzame gemeente: Vanaf 2018 start het 
ambitieuze ‘verLEDdingsprogramma’  
voor de openbare verlichting, waarbij we 
in een tijdspanne van vijf jaar de volledige 
openbare verlichting laten omschakelen 
naar LED-lampen. We voorzien ook  
budgetten voor het plaatsen van zonne-
panelen op het dak van de gemeentelijke 
basisschool in Nazareth en de nieuwe 
Turnhal. Het dak van CC De Zwaan wordt 
volledig geïsoleerd.

• Investeringen in cultuur, sport en jeugd: 
enkele aanpassingswerken voor het  
polyvalent gebruik van de kleine 
sporthal, een ontwerp voor de bouw van 
bijkomende lokaalruimtes voor KSA- 
Nazareth en het maken van een  
ontwerp van een nieuw lokaal voor 
de Koninklijke Harmonie. In CC Het  
Centrum is budget voorzien voor het 
vernieuwen van het meubilair en  
enkele aanpassingswerken. Via het  
subsidieproject wordt het Oorlogs- 
museum uitgebouwd in Oud-Wielkine.

• Ook wordt geïnvesteerd in het comfort 
van de bewoners van het Woonzorgcen-
trum Wielkine. Daar worden een aantal 
flatjes, enkele grote kamers voor kop-
pels en een nieuwe eigentijdse leefruim-
te gecreëerd.

U leest de lijst van projecten die we nog 
voor u in petto hebben. Deze legislatuur 
zullen gemeente en OCMW voor meer dan 
30 miljoen euro geïnvesteerd hebben in  
infrastructuur en in een verduurzaming 
van het gemeentelijk patrimonium om zo 
ten volle in te spelen op de verzuchtingen 
van onze inwoners en waarbij we als  
gemeente een voorbeeldrol willen vervul-
len om mee de klimaatdoelstellingen te 
behalen.

Door maximaal in te zetten op subsidies 
voor de grote projecten, kunnen we onze 
positie in de kop van Oost-Vlaanderen voor 
de laagste belastingen in stand houden. 
Wat de aanvullende personenbelasting 
betreft, komt Nazareth op plaats 5 van 
de 65 Oost-Vlaamse gemeenten, voor de  
opcentiemen op de onroerende voorheffing  
komt Nazareth op plaats 13.

Het betreft hier een procedure die langer 
zal lopen dan 1 jaar en verschillende jaren 
in beslag zal nemen. Daarom is het belang-
rijk nog in deze legislatuur te starten met de 
voorbereidingen om de effectieve beslissin-
gen in de volgende legislatuur te nemen en 
dan zijn uitwerking te laten vinden.
Wordt ongetwijfeld meermaals vervolgd.


