
“In deze gemeente is de laatste jaren 
veel gerealiseerd …”.
Inderdaad, we hebben veel inspanningen geleverd om onze gemeente uit te rusten met 
vele voorzieningen op sociaal, cultureel en sportief vlak. In deze folder geven we u hiervan 
een beknopt overzicht.

En dit alles realiseerden we met het behoud van lage belastingen voor onze inwoners. 
Nazareth heeft vandaag nog altijd belastingvoeten die heel wat lager liggen dan het 
Vlaamse en het Oost-Vlaamse gemiddelde. En met die vele investeringen voor uw welzijn 
en aangenaam leven in onze gemeente, beschikken we nog steeds over een meer dan 
behoorlijke spaarpot. Deze maakt het voor iedereen mogelijk in de toekomst verder een 
correct, zuinig en economisch verantwoord beleid te voeren.

CD&V Nazareth-Eke heeft altijd deskundige mensen aan het roer geplaatst. Mensen die 
weten waar de noden zich bevinden en er goed en correct op inspelen. Mensen die een 
luisterend oor hebben voor onze inwoners, onze verenigingen, handelaars en bedrijven.
Wij staan inderdaad ‘midden de mensen’ en we handelen er naar. We nemen maximaal deel 
aan het publieke leven in onze gemeente en we zijn aanwezig in het verenigingsleven. Zo 
weten wij wat hier vandaag leeft onder de mensen.
Want wij zijn de lijst van de doeners, de lijst van de burgemeester!

Danny Claeys, burgemeester-lijsttrekker.
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Want wij zijn de lijst van de doeners …
Bij het begin van deze legislatuur 
werkten we onze beleidsnota uit 
met zowat 150 concrete actiepun-
ten. 
Van elke punt raamden we de 
kostprijs zodat we wisten waar we 
op het einde van deze legislatuur 
financieel zouden staan. Vandaag 
is 90% van alle acties uitgevoerd!

CD&V draagt de mensen in haar 
hart.
Daarom hechten we ook zoveel 
belang aan alle leeftijdsgroepen. 
We zorgden voor aanpassing van 
de kinderopvangcentra in Ter  
Meeren en Ter Biesten. Ook beide 
vestigingen van de gemeentelijke 
basisschool breidden uit. 
Alle onderwijsnetten genieten van 
een toelage voor het gratis school-
zwemmen. 

We voerden een subsidie in voor 
aanpassingswerken aan woningen 
voor senioren en minder validen. 
De zeer succesrijke mantelzorg-
premie beloont mensen die thuis 
een zorgbehoevende verzorgen. 
De PC club voor senioren kan het 
aantal inschrijvingen nauwelijks 
volgen sinds hij een nieuwe les-
ruimte heeft.

Op milieuvlak voerden we onze 
inspanningen op voor het gebruik 
van nieuwe technieken. Zo is onder-
meer de zolder van de gemeente-
lijke basisschool te Eke geïsoleerd 
en plaatsten we er fotovoltaïsche 
cellen. De wegenis- en riolerings-
dossiers voor Warandestraat (incl. 
Schoolstraat, Kloosterbosstraat, 
Steenweg Deinze) en Weefstraat 
(incl. Heerweg, Lakenmeersstraat, 
Korte Bosstraat) zijn quasi klaar en 
gaan komende jaren in uitvoering.

Naast het invoeren van een tussen-
komst in het schoolvervoer voor 
studiebeursgerechtigde studen-
ten werkten we de afgelopen jaren 
aan heel wat fietspaden. Zo is het 
5km lange fietspad langsheen de 
spoorweg aangelegd, alsook het 
fietspad aan Astenesteenweg en 
Steenweg.

Andere fietspadendossiers zijn in ontwerp en wor-
den komende jaren gerealiseerd  (’s Gravenstraat, 
Boeregemstraat, Warandestraat, Weefstraat). 
In beide dorpscentra plaatsten we bijkomende  
fietsenstallingen. Bovenal slaagden we er in om  
samen met Infrabel de volledige stationsomgeving 
her aan te leggen.

Nazareth is de enige gemeente in 
Vlaanderen met zo’n specifieke en 
strenge verordening voor de bouw 
van meergezinswoningen. Tegelij-
kertijd en afgaande op de grote 
vraag stimuleerden we de bouw 
van sociale woningen. Ook hier 
staan nieuwe projecten op stapel 
(Drapstraat, Biesten, Stropstraat).

Ook de gemeentelijke administratie en de gemeentelijke gebouwen 
ondergingen een facelift. De verbouwing van het gemeentehuis, de 
uitbreiding van de gemeentelijke bibliotheek, de nieuwbouw van het 
wijkpolitiekantoor en de aanleg en inrichting van de nieuwe parkbe-
graafplaats zijn gerealiseerd. 

Op 11 oktober 2009 bezochten meer dan 900 inwoners het nieuwe ge-
meentehuis. 
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… de lijst van de burgemeester!

Ook werkten we aan de vernieuwing van de gemeentelijke communica-
tie en bevorderen we de aanmaak van streekproducten. Iedereen kan 
zich nu inschrijven op de digitale wekelijkse nieuwsberichten van de 
gemeente.

Ongetwijfeld is de realisatie van de 
nieuwe sportsite het meest in het 
oog springend. Een bijkomende 
nieuwe sporthal van 1500m² biedt 
aan de sporters heel wat moge-
lijkheden (volley- en basketbal, 
squash, badminton, minivoetbal 
…). De judoliefhebbers kregen er 
een eigen ruimte bij. De vroegere 
sporthal staat ’s avonds exclusief 
ter beschikking van de turnclub.
VC Nazareth-Eke kreeg nieuwe 
pleinen en een nieuwe kantine ter 
zijner beschikking. Gevolg: na en-
kele jaren promoveerden zij begin 
dit jaar naar 2° provinciale. De pe-
tanque liefhebbers hebben sinds 
kort een overdekte ruimte ter be-
schikking.
Maar ook de aanleg van de Finse 
piste met de vernieuwde fit-o-me-
ter was een schot in de roos. Meer 
en meer inwoners vinden de weg 
naar deze gezonde omloop. Het-
zelfde geldt voor de aanleg van de 
tennisterreinen. In geen tijd had de 
club meer dan 350 leden. Ook de 
hondenclub ‘De Trouwe Geleider’ 
kreeg een nieuw onderkomen op 
de oude voetbalvelden van Eke.

We stimuleerden jongeren tot een 
actieve deelname aan het vereni-
gingsleven door de invoering van 
de jongerencheque en een tussen-
komst bij de eerste inschrijving in 
een jongerenvereniging. Niet alleen 
de aanleg van het nieuwe skate-
terrein in de De Lichterveldestraat 
maar ook de oprichting van het 
atelier voor beeldende vorming 
brengt jongeren in beweging.

Het CD&V-team won op zondag 9 
september ll. (Strijd der Verenigin-
gen) de proef van het touwtrekken 
onder de politieke partijen. Profi-
ciat!

De Sint-Annakapel te Landuit is 
gerestaureerd evenals de voorge-
vel van de Onze-Lieve-Vrouwkerk 
van Nazareth. Met de inrichting 
van een erfgoedhuis, het opzet-
ten van een erfgoeddatabank voor 
de streek en het stimuleren van de 
vzw Kunst in Nazareth willen we 
Nazareth ook op cultureel vlak op 
de kaart zetten. De renovatie van 
zaal Nova en de jaarlijkse program-
matie van het gemeenschapscen-
trum dragen daar ook in sterke 
mate toe bij.

Nazareth-Eke is naast Gent de 
grootste werkgever in onze pro-
vincie. Zowat 7.000 mensen wer-
ken op ons grondgebied, zowel 
werknemers, zelfstandigen, han-
delaars als landbouwers. Elk voor 
zich dragen ze een stukje bij tot 
onze welvaart. Mede dankzij onze 
inspanningen komen er nog zowat 
45 ha bedrijventerreinen bij ter 

hoogte van De Prijkels. Dit zal de werkgelegenheid nog met 1.000 doen 
toenemen. Maar ook de landbouw heeft zijn plaats in onze gemeente. 
Daarom maakten we een beleidsplan op voor landbouw, tuinbouw en 
platteland. Dit plan komt nu stilaan maar gestaag in uitvoering.

Hoe doet men dat toch in Naza-
reth? Wel, door een slim en ver-
standig financieel beleid te voeren. 
Met behoud van lage belastingen 
voor de inwoners die vandaag nog 
altijd heel wat lager liggen dan het 
Vlaamse en het Oost-Vlaamse ge-
middelde. Vanzelfsprekend heb-
ben we voor de investeringen le-
ningen afgesloten. Zo gaan we er 
ook steeds op vooruit. Deze inves-
teringen zorgen voor uw welzijn 
en aangenaam leven in onze ge-
meente, vandaag en morgen.
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ColofonVerantwoordelijke uitgever :
Martin Lamont, ‘s Gravenstraat 44, 9810 Nazareth, 
e-mail : lamontcnudde@hotmail.com

Verkiezingsdrukwerk, gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14|10|2012.
Niet op de openbare weg gooien.

daden inbegrepen


