
De kiezers gaven ons bij de vorige gemeenteraadsverkie-
zingen in oktober 2006 het vertrouwen om met een vol-
strekte meerderheid de komende 6 jaar het beleid in de 
gemeente te voeren.

Een CD&V-programma met meer dan 200 actiepunten 
uitvoeren was een ganse uitdaging, maar we zijn er bij-
na.

U kan met ons vaststellen dat er de voorbije 5 jaar op-
nieuw veel is veranderd binnen onze gemeente.

Een omgeving met aandacht voor tewerkstelling in eigen 
gemeente, voor veilige voet- en fietspaden, voor snel-
heidsremmende ingrepen op de weg in risicozones, het 
uitbreiden van sport- en ontspanningsmogelijkheden, so-
ciale woningbouw, een propere gemeente met veel goed 
onderhouden groen, een uitgebreid cultuuraanbod en 
oog voor de sociaal zwakkeren: dit alles kreeg onze aan-
dacht door bijsturing of realisatie van nieuwe projecten, 
en dit alles ondanks een lage belastingsdruk en gezonde 
gemeentefinanciën.

Nog één jaar en er zijn opnieuw gemeenteraadsverkiezin-
gen. Ook in dit laatste jaar willen wij de koers van actief 
besturen aanhouden en ons beleidsplan van 2006 afwer-
ken.

U merkt in deze folder vast en zeker waaraan het CD&V-
beleid de komende maanden al zijn energie zal besteden 
ten dienste van onze inwoners.

Heeft U nog vragen, bemerkingen of suggesties, zeg ze 
ons op het 17e eetfestijn van CD&V Nazareth/Eke op 12 
en 13 november 2011, want zoals steeds zijn we dan met 
velen.

Ik hoop, samen met de burgemees-
ter, de schepenen, de OCMW-
voorzitter, de gemeenteraads- en 
OCMW-raadsleden en de CD&V-
bestuursleden, U daar te mogen 
ontmoeten.

Martin Lamont
voorzitter CD&V – Nazareth – Eke
voorzitter gemeenteraad
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NAZARETH-EKE

DE KOERS 
AANHOUDEN

ZATERDAGAVoND 12 NoVEMBER 2011
van 18.30 uur tot 20.30 uur met aperitiefbar
in het Parochiaal Centrum te Nazareth

ZoNDAGMIDDAG 13 NoVEMBER 2011
van 11.00 uur tot 14.00 uur
in het restaurant Makro

Menu:  - Aperitief
 - Kip aan het spit of gemarineerd varkensgebraad, groenten en frietjes 
  + een glas wijn of water inbegrepen
 - Ook vegetarische schotel te verkrijgen

Volwassenen:  14 euro - Kinderen tot 12 jaar: gratis balletjes in tomatensaus

Kaarten:  Bij de burgemeester, schepenen, leden van de gemeenteraad en het OCMW 
 en bij de bestuursleden van CD&V-Nazareth-Eke (zie lijst)
 Vóór 11 november kunt u ook kaarten telefonisch bestellen bij 
 burgemeester Danny Claeys tel. 09 385 61 36, schepen Raf De Vos tel. 09 385 52 36,
 Wilfried Maebe tel. 09 385 40 28 of Martin Lamont tel. 0473 22 32 01

Van harte welkom,
                   Martin Lamont, Voorzitter    Danny Claeys, Burgemeester

UITNoDIGING 17E EETFESTIJN

Burgemeester:
• Danny Claeys - Stationsstraat 121  09 385 61 36

Schepenen:
• Christiaan Van Herzeele - Boeregemstraat 22 09 384 18 06
• Raf De Vos - Stationsstraat 22 09 385 52 36
• Ria Vercruysse - Bosstraat 130 09 385 62 03
• Thomas Van Ongeval - Lijsterstraat 3  09 385 63 52
• Ivan Schaubroeck – Steenweg Deinze 140 09 384 46 84
• Annemie De Gussem - ’s Gravenstraat 191B  09 385 57 15

Gemeenteraadsleden:
• Martin Lamont - ’s Gravenstraat 44 0473 223 201 
• Roland De Coninck – ’s Gravenstraat 128 09 385 43 03
• Viviane De Preester - Scheldestraat 25  09 384 59 38 
• Geert Van der Plaetsen - Kortebosstraat 15  09 385 59 18
• Hans Heyse - Sterrenbosstraat 48  09 385 56 27
• Tine Van Audenaerde - Jagerstraat 7      09 384 72 11
• Marleen Le Clercq – Renbaanstraat 9 09 385 80 52

OCMW – raadsleden:
• An De Vuyst - Cam.Fremaultstraat 25  09 385 67 58
• Hans Volckaert - Eikenstraat 1 A  09 384 54 5
• Caroline Van Lancker - Nieuwstraat 44  09 385 72 35
• Lou Smeets - Nieuwe Steenweg 29  09 385 46 98
• Nathalie Dhondt – Steenweg Deinze 157   0472 28 18 57

Bestuursleden CD&V Nazareth-Eke
• Pieter Blomme - Kloosterbosstraat 7 09 381 94 76
• Luc Bosschem - ’s Gravenstraat 186  09 385 65 65
• Guy Bailleul - Steenweg 155 bus 14  09 328 17 08
• Etienne D’Hondt - Gaston De Grootelaan 25  09 385 70 96
• Roland Danneels - Beenstraat 9  09 386 31 28
• Anja De Jans - Drapstraat 141  09 385 42 41
• Geert De Rycke - Nieuwstraat 44 09 385 72 35
• Dirk De Wulf - Zandstraat 22  09 385 43 60
• Lauraine De Fauw - Steinstraat 8 R  09 385 40 23
• Georges Duprez - Ommegangstraat 7  09 385 51 30
• Wilfried Maebe – ’s Gravenstraat 96 09 385 40 28
• Marc Perseyn - Oudenaardseheerweg 184  09 383 57 31
• Richard Philips - Bosstraat 130  09 385 62 03
• Pieter Raevens - Ommegangstraat 13  09 382 32 29
• Frank Remerie - G.Delmeirelaan 10  0495 67 97 39
• Saskia Suffys - Bekken 3  09 385 74 97
• Alain Van Beversluys - ’s Gravenstraat 198 G  09 385 66 23
• Patrick Van Den Abeele - Snepstraat 6  09 384 33 40
• Antoon Van Heuverswyn - Kerkplein 6  09 328 83 61
• Gilbert Verleye - Lijsterstraat 14  09 385 75 88
• Etienne Vermaerke - Deinzestraat 5  09 385 41 66
•  Julien Wieme - Cam.Fremaultstraat 8  09 385 88 40

Met CD&V naar Ieper op 8 oktober
Met 29 waren we om op de bus te luisteren naar Moni-
que, die bondig - maar verhelderend duidelijk - de oorza-
ken van de Eerste Wereldoorlog samenvatte.
De eerste halte was een winderig bezoek aan het Duitse 
Friedhof van Langemark: een sobere, sombere locatie, 
waar honderden platte stenen in een bomenrijke omge-
ving de massagraven van tienduizenden Duitse gesneu-
velden symbolisch bedekken. De tegenstelling met het 
piekfijn onderhouden Engelse soldatenkerkhof van Boe-
zinge kon niet groter zijn. Triomfalistisch verticaal, met 
brievenbus voor informatie, maar met in de onmiddellijke 
nabijheid toch een paar sombere bunkers, waar je toch 
even stil wordt bij de directe confrontatie met de oorlogs-
omstandigheden van 1914-1918.
Toen was het tijd om op het stadhuis te gaan luisteren 
naar de woordenvloed van burgemeester Dehaene en om 
even te gaan neerzitten bij koffie met Ieperse gebakjes.
Dan werden we overgeleverd aan een overenthousiaste 
gids die ons met veel parate kennis en een even sterke 
gedrevenheid door de Ieperse kathedraal, het Anglicaans 
kerkje en de vesten begeleidde om ten slotte te belanden 
aan de Menenpoort voor de traditionele “Last Post“. 

Ongelooflijk veel volk en een plechtigheid die zelfs de 
meest cynische, koele kikker niet onberoerd laat.
We zouden geen Vlamingen zijn als we om af te ronden 
onze voeten niet onder tafel zouden steken, in dit geval 
voor een typisch Iepers etentje om daarna wat oorlogsbe-
klemming af te gooien bij wat luchtige autocarhumor van 
Freddy, Etienne en Paul tijdens de terugreis.
Voor herhaling vatbaar.
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Het beleids- en actieplan Noord-Zuid: 
omdat alle mensen belangrijk zijn!
Solidariteit is voor CD&V belangrijk, ook als het gaat om 
mensen van veraf. Omdat we ontwikkelingshulp hier in 
Nazareth ernstig nemen, hebben we gekozen voor een 
ruimere aanpak. Ontwikkelingssamenwerking werken 
we  verder uit tot een degelijk en planmatig Noord-Zuid 
beleid.

Volgende planmatige aanpak werd uitgewerkt:

• Financiële ondersteuning aan projecten/organi-
saties in het kader van de Noord-Zuidwerking door 
middel van subsidies en noodhulp.

 Zo stortte de gemeente recent nog 2500 euro voor 
de noodhulp aan Afrika (1212).

• Sensibilisering met informatie en publicatie over 
zowel de gesubsidieerde projecten als andere acties 
of initiatieven. In de bibliotheek zal een boekenlijst 
de aanwezige werken over de Noord-Zuidthematiek 
aangeven.

• Jaarlijkse geldinzamelactiviteit voor 11.11.11. 
Inspelen op mediacampagnes/acties zoals vb. het 
Glazen Huis door binnen de gemeente iets te orga-
niseren.

• Oprichten van een actieve Noord-Zuid werk-
groep.

• Versterken van de betrokkenheid van de gemeen-
telijke verenigingen en scholen bij de Noord-
Zuidwerking.

• We willen een Fair Trade gemeente zijn.

Met dit Noord-Zuid beleids- en actieplan willen we de 
wereld opentrekken door de mensen dichter bij elkaar te 
brengen in solidariteit met elkaar.

Ria Vercruysse

WIST U DAT ?
Kunstatelier voor
kinderen
Sinds begin oktober krijgen onze 8 tot 12 jarigen op 
woensdagnamiddag de mogelijkheid om hun crea-
tieve talenten te versterken door deel te nemen aan 
het nieuwe kunstatelier Nazareth.
In het CD&V-verkiezingsprogramma en het gemeen-
telijk AVANTI-plan hadden we vooropgesteld dat er 
een teken- of kunstatelier zou worden opgericht in 
Nazareth.
Een artikel in de infokrant leerde ons dat er bij de 
inwoners een grote vraag bestond om teken-, schil-
der- of andere kunstlessen te kunnen volgen. Tiental-
len kinderen en volwassenen betuigden hun interesse 
om in onze gemeente kunstlessen te kunnen volgen.
Op basis van deze resultaten besliste het gemeente-
bestuur om naar aanleiding van het nieuwe schooljaar 
ook van start te gaan met het kunstatelier voor kinde-
ren van 8 tot 12 jaar. Een gediplomeerde lesgeefster 
verzorgt een tiental lessen waarbij de kinderen kennis 
kunnen maken met  verschillende kunsttechnieken.
Het gemeentebestuur stelt voor de kunstlessen een 
zaaltje ter beschikking in Cultureel Centrum De Brou-
werij. Daarnaast maakt de gemeente budget vrij om 
te voorzien in de nodige materialen om het kunstate-
lier te kunnen organiseren.
De gemeenteraad besliste om te deelnameprijs voor 
de lessen en het nodige tekenmateriaal laag te hou-
den en legde deze vast op 40 euro per kind.
Wenst u ook uw kinderen te laten deelnemen aan 
een volgend kunstatelier? Ook in 2012 zullen er ate-
liers worden georganiseerd. In één van de komende 
gemeentelijke infokranten zal het aanbod worden 
bekendgemaakt en kan u uw kinderen laten inschrij-
ven. We wensen onze kinderen alvast veel tekenple-
zier!

Thomas Van Ongeval, Tine Van Audenaerde, 
Marleen Le Clercq

IN HET LICHT

Aanleunflats: 
de ‘missing link’ in de woonzorg voor senioren.

Een uitgebreid net van thuiszorgdiensten, aangevuld 
met de hulp van mantelzorgers maken het mogelijk 
dat vele senioren tot op hoge leeftijd in hun eigen ver-
trouwde omgeving blijven wonen. Maar er komt een 
moment waarop de medische zorg te groot wordt, het 
alleen zijn te zwaar of  de woning niet meer aangepast 
is aan de noden van de bewoners.

De stap naar een woon-en zorgcentrum ligt dan voor 
de hand, maar is vaak nog niet echt nodig.

Mensen kunnen hun zelfstandigheid nog langer bewa-
ren wanneer zij in een aangepaste woonomgeving kun-
nen verblijven  waar zij beroep kunnen doen op hulp en 
ondersteuning wanneer zij dit nodig achten.

Het project ‘aanleunflats’ dat het OCMW Nazareth 
realiseert in samenwerking met de Sociale Huisvestings-
maatschappij De Volkshaard wil hierop een antwoord 
bieden.
De Volkshaard heeft gronden gekocht van het OCMW 
in de Zwanestraat en zal er een 30tal flats bouwen die 
aangepast zijn aan de noden van senioren. De flats 

zullen verbonden zijn met het WZC Wielkine en zullen 
volgens het sociaal verhuurstelsel verhuurd worden.

De bouwaanvraag wordt weldra  ingediend zodat  de 
eerste stenen wellicht in 2012 uit de grond zullen rij-
zen.

Annemie De Gussem, Ann De Vuyst, Hans Volckaert, 
Caroline Van Lancker, Lou Smeets, Nathalie Dhondt

Christiaan Van Herzeele, 
schepen

Danny Claeys,
burgemeester

Raf De Vos,
schepen

Ria Vercruysse, 
schepen

Thomas Van Ongeval,
schepen

Ivan Schaubroeck, 
schepen

Annemie De Gussem,
schepen, OCMW-voorzitter

Werkgelegenheid
Nazareth: geen 7.000 
maar naar 8.000!
We weten dat Nazareth een heel belangrijk knooppunt 
van werkgelegenheid is.
Volgens de meest recente cijfers (31 december 2008) 
bestaat er in de gemeente Nazareth een totale werkgele-
genheid van 6.979. Hiervan zijn er 5.971 werknemers en 
1.008 zelfstandigen. Deze grote werkgelegenheid heeft 
vanzelfsprekend veel te maken met de vele bedrijventer-
reinen op ons grondgebied (ongeveer 150 hectare) maar 
ook met de vele andere handelszaken.
De zogenaamde werkgelegenheidsgraad (totaal aantal 
werkenden ten overstaan van de gehele actieve bevol-
king) bedraagt daarmee 104,5. Samen met de stad Gent 
zijn wij de enige gemeente in Oost-Vlaanderen die een 
werkgelegenheidsgraad groter dan 100 heeft. Nazareth 
is dus een absolute topper in Oost-Vlaanderen en in 
Vlaanderen!.
Maar hiermee eindigt het verhaal niet. Binnenkort, als de 
provinciale plannen hiervoor begin 2012 goedgekeurd 
worden, komen in onze gemeente nog eens 49ha bedrij-
venterreinen bij en dit ter hoogte van de Prijkels (grens 
Nazareth-Deinze-Kruishoutem). De komende jaren zal 
werk gemaakt worden van de aanleg en de inrichting 
van deze terreinen. Een dergelijke uitbreiding betekent 
een toename van de werkgelegenheid met nog meer 
dan 1000 arbeidsplaatsen. De vroegere doelstelling van 
7.000 werkenden in de gemeente wordt daarmee ruim 
overschreden!

Martin Lamont, Geert Van der Plaetsen
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Geert Vander Plaetsen, 
fractieleider gemeenteraad, voorzitter 
commissie grondgebonden zaken 

Martin Lamont,
voorzitter gemeenteraad, voorzitter 
globale raadscommissie

Viviane De Preester,
gemeenteraadslid, voorzitter 
commissie algemene zaken

Roland De Coninck, 
gemeenteraadslid

Hans Heyse,
gemeenteraadslid

Tine Van Audenaerde, 
gemeenteraadslid

Marleen Le Clercq,
gemeenteraadslid

IN HET ooG
Wegenwerken in Nazareth door het Vlaams Gewest.
Eind augustus zijn de werken op de E17 vroeger dan 
gepland beëindigd. Het nieuwe wegdek veroorzaakt 
minder geluidshinder dan het vorige en zal tientallen 
jaren weerstaan aan de dagelijkse transporten van tril-
lende wegreuzen. Proficiat aan minister Hilde Crevits!

In 2012 zullen ook de werken starten aan het op 
en afrittencomplex E17-N35(Steenweg Deinze).

Het baanvak vanaf het kruispunt N35-Warandestraat tot 
aan de verkeerslichten aan De Prijkels wordt compleet 
heringericht. Zoals u ziet in bijgaande schets komen er 
twee rotondes ter hoogte van de op- en afritten.

Er komt een dubbelrichtingfietspad aan één zijde van 
de N35 vanaf de Warandestraat tot aan De Prijkels. Op 
dit traject komen de fietsers nergens nog in conflict 
met het autoverkeer. Daarom loopt het fietspad onder-
gronds ter hoogte van de kruising aan de oprit E17 
richting Kortrijk. 

Christiaan Van Herzeele

Nazareth wordt
verkeersveiliger
Uitbreiding bebouwde kom

Op 1 december 2011 wordt de ‘bebouwde kom’ uitge-
breid en zal deze hoofdzakelijk gelijklopen met het woon-
gebied. Door de ontwikkeling inzake ruimtelijke ordening 
versmelten als het ware de dorpskernen Eke en Nazareth. 
Ook op andere plaatsen in onze gemeente kreeg het 
woongebied de voorbije jaren een invulling. Een aanpas-
sing van de bebouwde kom drong zich op.

Zonale snelheidsregeling ‘30-50-70’ 
vanaf 1 december 2011

Vanaf 1 december 2011 wordt de zonale snelheidsrege-
ling van kracht in Nazareth.
Het kadert in de concretisering van het ‘mobiliteitsplan 
juli 2010’.
Voortaan is 50km/u de basissnelheid op gemeentewe-
gen. Op wegen met hoofdzakelijk doorgaand verkeer en 
waar de wegstructuur het toelaat, zal 70km/u van toe-
passing zijn. In de woonwijken is 30km/u de aangewezen 
snelheid. Op de meeste gemeentewegen zal er weinig of 
niets veranderen. Maar, het eenvormig snelheidsregime 
zal duidelijkheid scheppen bij de weggebruiker. 
De zonale snelheidsregeling heeft een merkbare reductie 
van het aantal verkeersborden voor gevolg. 
Een grootschalige communicatiecampagne zal deze 
opmerkelijke ingreep begeleiden.

Verkeersveiligheid is voor het gemeentebestuur een blij-
vend aandachtspunt.

Ivan Schaubroeck

Naar een nieuwe ontsluiting van Zonnehoeve?
In de loop van dit jaar lag een nieuw ruimtelijk uitvoe-
ringsplan voor een beperkte uitbreiding van Zonnehoeve 
(ter hoogte van de Zonnestraat) ter tafel. Deze sociale 
instelling wil in de nabije toekomst haar woongelegenheid 
voor bewoners met een mentale en fysieke beperking uit-

breiden evenals de overkapping van een stapelplaats en 
een beperkte uitbreiding van de beschutte werkplaats.

Tijdens het openbaar onderzoek zijn door meerdere inwo-
ners bezwaren geuit tegen deze uitbreiding. De bezwaren 
hadden vooral betrekking op de moeilijke circulatie van 
het vrachtverkeer in de smalle Zonnestraat.

Na aandringen vanuit de gemeente heeft de raad van 
bestuur van de vzw Zonnehoeve besloten om de inplan-
ting van een nieuwe ontsluitingsweg via de Spoorweg-
straat naar de N60 (Gent-Oudenaarde) te onderzoeken. 
Deze nieuwe ontsluitingsweg zou dan conform het streef-
beeld van de N60 zijn.

Op basis van dit standpunt van de raad van bestuur heeft 
de gemeente opdracht gegeven aan de ontwerper om 
deze nieuwe ontsluiting te onderzoeken en hiervoor de 
nodige contacten te leggen met de diensten van het 
Vlaams Gewest (administratie wegen en verkeer).
Wordt vervolgd.

Viviane De Preester, Raf De Vos

Gedenkteken E17

Op dinsdag 27 februari 1996 gebeurde op de E17 in 
Nazareth een desastreuze kettingbotsing in de dichte 
mist. Er vielen toen 10 doden en 56 zwaargewonden. 
Meer dan 200 voertuigen waren bij de ramp betrokken.

In samenwerking met het Vlaamse Gewest en de pro-
vincie Oost-Vlaanderen zal de gemeente Nazareth eind 
2012 een gedenkteken plaatsen over de brug van de E17 
(aan afrit Deinze-Nazareth).

Het gedenkteken zal tegelijkertijd een symbool zijn voor 
de verkeersveiligheid en een gedenkteken voor de 10 
doden op deze zwarte dinsdag.

Danny Claeys
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WIST U DAT...
• PENAZ een erkende petanqueclub is in Nazareth. 

Enkele senioren en medioren spelen regelma-
tig een partijtje petanque op de pleinen aan de 
sportsite. Het aantal geïnteresseerde spelers groeit 
gestadig aan. Zo ontstond de succesrijke club 
PENAZ (PEtanque NAZareth). De club speelt op 
maandag- en donderdagnamiddag. Om het groot 
aantal leden voldoende spelmogelijkheid te bieden 
zijn vier bijkomende overdekte pleinen aangelegd 
onder de judozaal van de sporthal. Deze overdekte 
pleinen worden weldra volledig afgesloten zodat 
ook tijdens de winterperiode de clubwerking kan 
doorgaan.

• De sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse 
Ardennnen bouwt 11 koop- en 6 huurwoningen 
in De Biesten te Eke. De  start van de woningbouw 
is in het voorjaar van 2012.

• De sociale huisvestingsmaatschappij Volks-
haard bouwt:

- in de Zwanestraat 30 aanleunflats ter hoogte van 
het OCMW. Vandaag is het voorontwerp goedge-
keurd. Start van de bouwwerken in het voorjaar 
2012.

- in de Stropstraat 18 huur- en 12 koopwoningen. 
Hier is het project in de ontwerpfase. De start van 
de werken is voorzien in 2013.

- in de Drapstraat 26 woningen nl. 8 huur- en 18 
sociale koopwoningen. De woningbouw start 
normaliter in het voorjaar van 2012.

 Met deze sociale bouwprojecten zal Nazareth vol-
doen aan het sociaal objectief zoals opgelegd in het 
woon- en pandendedreet van 2009.

 Kandidaten kunnen bijkomende inlichtingen krij-
gen bij onze CD&V-mandatarissen. 

• Op 11 september ‘Open 
Monumentendag’ is 
het boek “Kapellen 
en Mariaverering 
in Nazareth” voor-
gesteld aan het ruime 
publiek. Het boek 
omvat de beschrijving 
en kleurrijke foto’s van 
38 kapellen in Nazareth 
en Eke waaronder uiter-
aard de 13 kapellen van 
de Mariaommegang. 
Het prachtig boekje is 
voor 2 euro te koop aan het loket van de dienst 
‘Vrije tijd’ in het gemeentehuis. Het boek bevat 
een losse kaart waarop de plaats van iedere kapel 
is aangeduid: handig dus bij een wandeling of een 
fietstocht!.

Hans Heyse en Roland De Conink 

IN HET ooG
Gemeenteraadsverkiezingen
14 oktober 2012: 
ons team is er klaar voor!
Over een klein jaar trekken we opnieuw naar de stembus. Dit keer om 
het gemeentelijk bestuur te kiezen. De voorbije jaren zetten we ons als 
CD&V meer dan 200% in om van Nazareth en Eke een aangename 
plaats te maken.

Ook nu weer staat ons team klaar voor de volgende 6 jaar! We willen ons beleid verder zetten en blijven werken 
aan de toekomst in onze gemeente.  Wie denkt onze gemotiveerde ploeg te kunnen versterken met nieuwe, frisse 
ideeën en bereid is de schouders onder onze werking te zetten, is natuurlijk hartelijk welkom!

Info kan u steeds bekomen bij onze burgemeester, Danny Claeys (0476 41 78 70) en onze partijvoorzitter,  
Martin Lamont (0473 22 32 01).

Pieter Blomme

Toen CD&V door de preformateur in juni 2010 werd 
uitgenodigd, heeft onze partij de herziening van de 
financieringswet onmiddellijk op tafel gelegd. PS 
en N-VA hadden immers afgesproken aan de bestaande 
financieringswet niet te raken. 

Met deze financieringswet kan Vlaanderen na deze 
hervorming een eigen belastingbeleid voeren voor 
12 miljard euro.  Hierdoor heeft de Vlaamse Regering 
de mogelijkheid om belastingvoordelen toe te kennen 
voor de eigen bevoegdheden.  Vlaanderen beschikt nu 
over een krachtig instrument om werken interessanter te 
maken dan niet werken.   Hoe meer mensen aan de slag, 
hoe meer mensen belastingen betalen, hoe meer mid-
delen Vlaanderen opnieuw kan investeren in de Vlaamse 
samenleving. 

Op federaal vlak de betaalbaarheid van de ziektever-
zekering en de pensioenen veilig te stellen

Het bereikte akkoord komt tegemoet aan onze eisen:

• De nieuwe financieringswet democratiseert: 
 Vlaanderen zal voortaan instaan voor 35% of 12 miljard 

euro eigen inkomsten (5 miljard gewestbelastingen + 7 
miljard personenbelastingen)

• De nieuwe financieringswet responsabiliseert: 
 Als Vlaanderen erin slaagt om meer mensen aan het 

werk te krijgen, dan zal dat ook leiden tot meer inkom-
sten via de personenbelastingen. Dat zal zich ook recht-
streeks vertalen in het budget. 

• De nieuwe financieringswet stabiliseert:
 Niet alleen Vlaanderen, Wallonië en Brussel moeten hun 

beleid kunnen voeren, ook de federale overheid draagt 
nog grote verantwoordelijkheden (veiligheid, pensioe-
nen, … )  Door de arbeidsmarktmiddelen die worden 
overgedragen te beperken tot 90% en de groei van de 
dotaties te matigen, kan ook de federale overheid haar 
job op een correcte manier uitvoeren.

• De nieuwe financieringswet brengt de solidariteit 
niet in gevaar:

 Gewesten die onder het Belgisch gemiddelde presteren 
kunnen rekenen op een solidariteitsbijdrage.  Maar 
door deze nieuwe financieringswet zullen zij meer winst 
halen door die achterstand weg te werken dan met 
niets te doen. 

Hans Volckaert,
lid dagelijks bureau OCMW

Ann De Vuyst,
lid dagelijks bureau OCMW

Caroline Van Lancker,
raadslid OCMW

Lou Smeets, 
raadslid OCMW

Nathalie Dhondt,
raadslid OCMW

De nieuwe financieringswet: een echte start voor het land

UITNoDIGING

Voordrachtavond 
met Peter Van Rompuy 

“Ziet u door de politieke, financiële 
en economische bomen het bos niet meer?”  

Dinsdagavond 29 november 2011 om 20 u in het Parochiaal Centrum, 
Dorp 22 te Nazareth.   

Wat een tijden zijn het ! Het land staat stil. Europa kraakt in al zijn voegen en 
zelfs de hele westerse democratie wordt in vraag gesteld. En toch ziet Peter Van 

Rompuy, CD&V senator en zoon van de Europese president, het nog zitten.
“Als je door de hel gaat, moet je vooral blijven doorgaan.”

Alle inwoners en ondernemers van onze gemeente zijn op deze avond van harte welkom. Er is gelegenheid tot 
vraagstelling en de toegang is gratis.                     

Pieter Blomme,
eindredacteur

Wouter Beke (foto: Leo De Bock)


