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KAARTING
Op zondag 13 maart is iedereen welkom voor 
onze jaarlijkse CD&V-kaarting in de bar van het 
PC te Nazareth.
We starten om 9u. De inleg is 1,5 € en de prij-
zenpot bestaat uit lekkere braadworsten! Elke 
inleg geeft tevens recht op een gratis tombola-
biljet met kans op waardevolle prijzen. Ook 
niet-kaarters zijn welkom voor een lekkere tas 
koffie of een verfrissend aperitief. Wij zorgen 
voor het tussendoortje. Inschrijven hoeft niet. 

BESTE MEDE-INWONERS,

Namens het voltallige bestuur en de mandatarissen willen we jullie allen een gelukkig 2016  
toewensen. Geluk maar vooral een goede gezondheid, want daar begint toch alles mee. Geniet 
samen met jullie familie van alle mooie momenten die 2016 zal brengen.

Als we terugblikken op 2015 moeten we vaststellen dat dit jaar in onze gedachten zal blijven
als een jaar waar de terreur toch angstig dichtbij kwam. De aanslagen in Parijs blijven in ons
geheugen gegrift. Het gemeentebestuur heeft ook zijn verantwoordelijkheid genomen en een
aantal vluchtelingen opgevangen.

Het afgelopen jaar is binnen de gemeente heel wat gerealiseerd en we willen de komende 
jaren op ditzelfde elan verder gaan. Er zijn heel wat projecten die van onze gemeente een  
gemeente maken die ervoor zorgen dat het goed wonen is. Maar, we willen bij het nemen van 
beslissingen ook naar jullie luisteren. Dit jaar zullen we bevragingen doen door het organiseren  
van wijkbabbels. We willen weten wat er leeft in de gemeente en zo ook de juiste initiatieven en 
beslissingen nemen om tot een gedragen beleid te komen.

Tot binnenkort,

 DANNY CLAEYS HANS HEYSE  PASCAL MARCHAND
 Burgemeester Voorzitter   Communicatieverantwoordelijke

LEDENUITSTAP 

Dit jaar gaat de ledenuitstap door op zaterdag 12 maart 2016. We trekken naar het Pajottenland. 
We zullen een bezoek brengen aan Gooik, de thuishaven van Michel Doomst (Burgemeester van 
Gooik en Vlaams volksvertegenwoordiger). Alle leden ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging  
hiervoor met de details. Niet-leden kunnen zich wenden tot Hans Heyse voor meer informatie. 
De kostprijs voor leden bedraagt €40, voor niet-leden €60.

nodigt alle inwoners van onze gemeente 
graag uit op de

Valentijnsreceptie
Zondag 21 februari 2016 om 10u30
Zaal CC Nova, Steenweg 92 Eke-Nazareth

Toespraak door Minister Koen Geens

Uw aanwezigheid zou ons plezier doen!
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SCHEPEN RIA VERCRUYSSE AAN HET WOORD

Geheel volgens de afspraken, gemaakt binnen het CD&V bestuur, ben ik sinds 
1 januari 2016 schepen voor sport, onderwijs, kunstonderwijs, mobiliteit,  
verkeersveiligheid en informaticabeleid. 

Dit is heel wat. Temeer omdat Ivan Schaubroeck zich de voorbije jaren een  
kundig en dynamisch schepen toonde die heel wat initiatieven op gang trok. 

U zal wellicht gemerkt hebben dat ik zijn bevoegdheid van huisvesting niet  
overneem. Deze hoort immers beter thuis in het takenpakket van  
Annemie De Gussem: zij is namelijk bevoegd voor sociale zaken en is natuurlijk 
ook OCMW-voorzitster.

Inmiddels zijn we drie jaar verder, halfweg de legislatuur en de kritische lezer 
zal zich afvragen hoe je je in hemelsnaam in dergelijk omvangrijke materie 
kan inwerken. Binnen CD&V hebben we gepland voor dit moment. Ik werd 
daarom aangesteld tot fractievoorzitster van CD&V, een functie waarbij je  
meer betrokken blijft bij alle grote dossiers. Dit gegeven werd nog  
versterkt door mijn voorzitterschap van de Commissie Algemene Zaken en de  
Commissie Grondgebonden Zaken. En vanaf januari horen een paar weken 
intensief studiewerk daar ook bij!

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk ik deze functies - die wat min-
der in de schijnwerpers staan - vind. Het doet me daarom plezier dat Nathalie 
Dhondt de nieuwe fractieleidster wordt: een vrouw die haar mannetje staat! 
Ook de beide commissies zijn onder het voorzitterschap van haar en Dirk Le 
Roy in goede handen.

Dit is precies één van de voordelen van CD&V: het aantal betrokken, talentrijke 
mensen is enorm! Zo kijk ik ook uit naar de samenwerking met Annemie  
Eechaute die terugkeert naar het voorzitterschap van het sport- en beweeg-
platform, dit na een vervangingsperiode van 3 maanden in de OCMW-raad.

Als je halfweg instapt, dan zijn er vanzelfsprekend een groot aantal belang-
rijke initiatieven al opgestart.  Het is zaak in dit vele werk de juiste weg aan te 
houden. Binnen CD&V is de beleidsnota de ‘wegwijzer’ in samenspraak met de 
inwoners. Zoals steeds gaat deze samen met een gezond en doorzichtig finan-
cieel beleid.

U ziet het de volgende 3 jaar worden druk voor mij en belangrijk voor u en voor 
onze gemeente Nazareth-Eke.

RIA Vercruysse

Voor de derde keer op rij  
organiseerde onze lokale JONG 
CD&V een (kleur)wedstrijd 
voor de kinderen aanwezig op 
het jaarlijkse CD&V-eetfestijn. 
Dit jaar diende er geraden te  
worden hoeveel de te winnen 

box kostte. Diegene die het 
dichtst schatte bij de kostprijs  
was de winnaar. De prijsbox 
kostte 14,33 €. De 3-jarige  
Laure uit Ouwegem was de  
dolgelukkige winnaar.

NIEUWS UIT HET OCMW
Als raadslid volg ik de dossiers op door deze aandachtig op voorhand te lezen. 
Tijdens de geheime raadszitting weet ik dan ook waarover het gaat 
en zal ik steeds met de nodige aandacht vragen stellen als iemand zich  
persoonlijk aanbiedt i.v.m. tussenkomst bij het ontvangen van een leefloon.  
Wetende dat er mensen zijn die in armoede leven of in schuldbemiddeling  
kunnen terecht komen, is mijn democratische stem mee doorslaggevend 
bij het eindresultaat. Armoede en eenzaamheid is van alle tijden. Ik wil een 
luisterend oor zijn in Nazareth-Eke en hen graag doorverwijzen naar ons 
Sociaal Huis waar een professioneel team hen begeleidt in dit opgejaagd  
digitaal tijdperk. 

OCMW Raadslid PAUL Vandesype

KINDER KLEURWEDSTRIJD
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AUTONOOM  
GEMEENTEBEDRIJF 
VAN START

Op 30 november 2015 vond de 
oprichtingsvergadering plaats 
van het Autonoom Gemeente-
bedrijf Nazareth. De raad van 
bestuur is samengesteld door 
de leden van de gemeenteraad 
en burgemeester Danny Claeys  
is verkozen tot voorzitter.  
Dit nieuw gemeentelijk orgaan  
beheert vanaf 2016 de vrije-
tijdsinfrastructuur van de 
gemeente, zoals alle sport-
infrastructuur, de culturele 
centra en de jeugdlokalen. 
Door de oprichting ervan kan 
gestreefd worden naar een 
nog efficiënter beheer van de 
overgedragen infrastructuur 
en de bedrijfsmatige aanpak 
biedt ook de mogelijkheid van 
btw-aftrek voor historische 
en nieuwe realisaties. Het
autonoom gemeentebedrijf 
(AG) zal in de loop van 2016 
het nieuwe project overnemen 
voor de bouw van een nieuwe 
turnhal en jeugdontmoetings-
centrum.

Dit heeft tot gevolg dat de 
facturatie voor de huur van 
een zaal of de deelname aan  
activiteiten voortaan via het 
AG zal verlopen en daardoor 
ook onderworpen is aan de 
btw-regelgeving. Voor de  
verenigingen en andere 
gebruikers van de gemeen-
telijke infrastructuur en de 
deelnemers aan vrijetijds-
activiteiten  
blijven de  
tarieven 
gelijk. ANNEMIE DE GUSSEM

6de schepen

CHRISTIAAN VAN HERZEELE
2de schepen

DANNY CLAEYS
burgemeester

THOMAS VAN ONGEVAL
1ste schepen

VIVIANE DE PREESTER
4de schepen

RIA VERCRUYSSE
5de schepen

RAF DE VOS
Voorzitter Gemeenteraad

IVAN SCHAUBROECK
gemeenteraadslid



nazareth.cdenv.be

HERINRICHTING DORP NAZARETH IN 2016-2017
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AANLEG VAN VEILIGE FIETS-  EN VOETPADEN IN NAZARETH 

Tijdens een recent overleg tussen 
AWV (Agentschap van Wegen  
en Verkeer) en het gemeente- 
bestuur Nazareth zijn alle geplande 
verkeersveiligheidswerken op  
gewestwegen besproken. 

Dit jaar starten de werken aan de afrit 
E17-N60. De verbinding E17-N60 zal 
veiliger worden voor wie van richting 
Kortrijk de N60 oprijdt. Fietsverkeer 
op de N60 wordt geweerd in de werf-
zone en zal t.h.v. de verkeerslichten 
worden omgeleid via ‘Het Kruisken’, 
de Heerweg en de Weefstraat tot aan 
de rotonde aan Bonaparte. Daarom 
wordt in 2016 een fietsweg  parallel 
met de N60 aangelegd tussen de 
Weefstraat en de Steenweg. 

De herinrichting van het kruispunt 
Deinzestraat - Astenesteenweg 
t.h.v. Ter Meeren is uitgevoerd 
in 2010. Het is wachten op AWV 
om het fietspad door te trekken 
tot over de brug van de E17 om  
verder het fietspad te vervolledigen  
tot de Kortrijkseheerweg, de grens 
met Deinze. AWV heeft dit project  
opgenomen in haar jaarprogramma  
2016. Later, bij de uitvoering van de 
wegeniswerken in het kader van het 
ruilverkavelingsplan Schelde-Leie
zal een fietspad aangelegd worden  
langsheen de Nazarethsesteenweg 
op grondgebied Astene/Deinze. De 
hele realisatie creëert een veilige 
fietsverbinding richting Deinze die
vooral ten goede komt aan de 
schoolgaande jeugd.
Fietspaden langsheen de N437  

Recent, bij de opmaak van het budget 
voor 2016, nam het gemeentebestuur 
de beslissing om de herinrichting van 
het Dorp vervroegd door te voeren. 
Immers, de gezonde financiële  
toestand van onze gemeente maakt 
het mogelijk om voor dit (en andere 
projecten) een tandje bij te steken.

Uiteindelijk is dit ontwerp meermaals 
aangepast als gevolg van verschillende

inspraakrondes met inwoners en  
direct betrokkenen.

Het eenrichtingsverkeer op het Dorp, 
zoals het nu sinds enkele maanden 
goed functioneert, blijft na de herin-
richting behouden.

Door het voorzien in een bijkomende 
langparkeerplaats ter hoogte van de 
Dekenij en het (geheel of gedeeltelijk) 
invoeren van blauwe zone op het 
Dorp wordt de parkeerdruk aange-
pakt.

De vergroening van het kerkhof, de 
aanleg van de ‘ommegang’ en het op 
één niveau brengen van alle verhar-
dingen zorgen voor een vernieuwde 
ontmoetingsplaats.

De heraanleg zal gebeuren met  
aangename, gepaste en comforta-
bele materialen. Zo komen we in 

de toekomst naar het Dorp om te  
ontmoeten, te winkelen en te  
kuieren en wordt het Dorp een échte  
ontmoetingsruimte.

We hopen vanaf eind 2016 fasegewijs 
met de inrichting te starten. Immers, 
woningen, handelszaken en diensten 
moeten tijdens de werken bereikbaar 
blijven. Zo hopen we eind 2017 met 
deze herinrichting rond te zijn.

(Boeregemstraat, van Lozer tot aan 
de Edemolen en ’s Gravenstraat, 
van Nazareth tot overweg in Deurle) 
wachten op rioleringswerken uit te 
voeren door Aquafin. De doortocht 
Nazareth Dorp – van Warandestraat
tot Sticheldreef - zal in 2016 aan-
gepakt worden. Ter hoogte van de 
Warandestraat en de Sticheldreef 
wordt een poorteffect gecreëerd om 
de snelheid af te remmen voor wie  
Nazareth Dorp binnenrijdt.
Over het hele traject worden aanlig-
gend verhoogde fietspaden van 1,75m 
breedte aangelegd. Daarnaast wor-
den parkeerplaatsen van 2m breedte 
en een voetpad aangelegd. 
U ziet, in 2016 zal er gewerkt worden 
aan verkeersveilige infrastructuur!

NATHALIE DHONDT
gemeenteraadslid

PAUL VAN DE SYPE
OCMW raadslid

TINE VAN AUDENAERDE
OCMW Raadslid

ANN DE VUYST
OCMW raadslid

GEERT VANDER PLAETSEN
gemeenteraadslid

DIRK LE ROY
gemeenteraadslid

FREDDY VERTRIEST
gemeenteraadslid

FEMKE COLENBIE
OCMW raadslid



nazareth.cdenv.be
BOUW TURNHAL EN JEUGDONTMOETINGSCENTRUM
In de vorige editie van onze CD&V-Direct berichtten we reeds uitgebreid over de bouw van een 
nieuwe turnhal en jeugdontmoetingscentrum aan de bestaande sporthal. Met dit project wil het 
gemeentebestuur tegemoet komen aan de vraag van OTV-Nazareth (Olympische Turnvereniging 
Nazareth) en het jeugdhuis JENA om een nieuw vast onderkomen te krijgen. 

Ondertussen legden vier teams van architecten en aannemers een voorstel van nieuwe inrich-
ting voor. Met deze teams wordt momenteel een onderhandelingsprocedure gevoerd om te vol-
doen aan de verschillende vooropgestelde kwaliteits- en duurzaamheidscriteria. 

Volgens het vooropgestelde schema selecteert de jury in februari een definitief ontwerp. Hierna 
zal het winnende team de bouwaanvraag voorbereiden, zodat tegen het begin van de zomer de 
stedenbouwkundige vergunning kan worden afgeleverd. Na het bouwverlof kunnen de werken 
dan van start gaan, met als streefdoel de realisatie van het project tegen de start van het nieuwe 
sportseizoen in september 2017.

VLUCHTELINGEN

Omdat ‘solidair zijn’ geen holle slogan mag zijn.....

Sinds maanden worden we geconfronteerd met schrijnende beelden van ontheemde vluchtelingen.

In het voorjaar 2015 heeft Nazareth zich ingeschreven in het hervestigingsprogramma van  
erkende vluchtelingen. Een Syrisch gezin werd op die manier aan ons toegewezen. Daarnaast 
zijn we deze zomer ingegaan op de oproep van Fedasil om de LOI (Lokaal Opvang Initiatief) plaat-
sen uit te breiden. Zo hebben we onze 5 erkende plaatsen vermeerderd met 4. Ondertussen  
is het ‘spreidingsplan’ van de federale overheid van kracht. Rekening houdend met diverse  
parameters (o.a.  de welstand van de bevolking, het aantal leefloners, de reeds geleverde in-
spanningen...) werd ons het richtgetal 7 toegekend. Dit betekent dat we ongeveer een extra 7 
mensen zullen moeten opvangen, deze mensen zullen vanaf maart/april aan ons OCMW worden 
toegewezen.

Solidariteit is meer dan een woord.

Wij geloven dat mensen die vluchten omwille van levensbedreigende omstandigheden recht 
hebben op een menswaardige en veilige plek om te leven en we zijn  er van overtuigd  dat alle  
gemeenten in solidariteit hun aandeel van de opvang moeten realiseren, daarom gaan we op 
zoek naar een of twee extra panden waar we deze mensen een thuis kunnen aanbieden.

BOUWPROJECT WIELKINE
Nieuwe noden, nieuwe antwoorden, woonproject in de buurt van Wielkine.

In 2016 zullen er plannen gemaakt worden voor een bescheiden woonproject in de buurt Wielki-
ne, naast de sociale zorgflats van de Volkshaard. Het bouwproject van de Volkshaard is in volle 
afwerking en naar verwachting zullen de flats klaar zijn tegen april 2016. Ondertussen  worden 
er plannen opgemaakt voor een kleiner bouwproject dat op de restgrond van de site volgens de 
stedenbouwkundige voorschriften kan gerealiseerd worden. Het zal gaan om een gelijkvloerse 
verdieping met een 5-tal flats waar mensen met een bepaalde zorgnood (los van de leeftijd)
in terecht kunnen en die niet verhuurd zullen worden volgens het sociaal verhuurstelsel.
Op de eerste verdieping is er een uitbreiding van het
WZC Wielkine voorzien met een leefruimte voor de
bewoners van de bovenverdieping en een paar ‘buffer’-
kamers voor de opvang van echtparen die samen in het
WZC verblijven. Dit project staat nog in de kinderschoe-
nen en moet nog volop ontwikkeld worden. Op die
manier willen we een antwoord kunnen geven aan de
diverse maatschappelijke noden.

BEDANKT VRIJWILLIGERS!
Van 27 februari tot 6 maart 2016 vindt de 
vrijwilligersweek plaats. Vlaanderen telt 
750.000 vrijwilligers die zich dag in dag uit 
inzetten voor hun vereniging, hun organisa-
tie of hun buurt. 

Honderden vrijwilligers geven in Nazareth en 
Eke kleur aan het bruisende vrijetijdsleven 
in onze tientallen verenigingen of bieden 
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DE KRUK
De €1000 van CD&V voor DE KRUK maken 
ook Nazareth-Eke een stukje ‘warmer’ in de 
warmste week van Music for Life.

Naar aanleiding van  het jaarlijkse eetfestijn 
schonk CD&V 1 euro per verkochte kaart aan 
de Kruk voor het bedelen van voedsel aan de 
meest kwetsbaren in onze gemeente. Tijdens
de warmste week werd het geld overge-
schreven aan Music for Life, de studio
Brusselactie waar ook de Kruk als ‘goede 
doel‘ was geregistreerd.
De Kruk is een vzw in onze gemeente  
die erkend is door de Voedselbanken 
Oost-Vlaanderen en die maandelijks voedsel-
pakketten bedeelt aan een 60-tal gezinnen, 
goed voor een 150 personen.

Mensen worden meestal doorverwezen door 
het OCMW, maar dit kan evenzeer gebeuren 
door een arts, de school, de mutualiteit, de 
parochie. Niemand kan zich echter zonder 
doorverwijzing aanmelden op de bedeling.

Het voedsel komt grotendeels van de Voed-
selbanken, maar ook individuele handelaars 
bieden regelmatig voedselwaren aan. Jaar-
lijks brengen heel wat inwoners voedsel  
bijeen ter gelegenheid van de inzameling  
georganiseerd door “d’oude garde”. Met de 
centen die worden geschonken door vereni-
gingen en scholen worden verse groenten 
en fruit gekocht, maar ook vuilniszakken,  
hygiënische- en verzorgingsproducten. Een 
team van een 6-tal vrijwilligers staat in voor 
het ophalen van het voedsel, het klaarmaken 
en  het bedelen van de pakketten.

Omwille van diverse oorzaken zijn er ook heel 
wat landbouwers die het recent moeilijk heb-
ben. Heel wat producten worden onder de 
kostprijs verkocht. Wij willen als CD&V ook  
solidair zijn met zij die instaan voor de  
productie van ons dagelijks voedsel. Daarom 
wordt aan de Kruk gevraagd om verse land-
bouwproducten aan te kopen bij die land-
bouwers die aan thuisverkoop doen. Op die  
manier steunen we bovendien de ‘korte  
keten’. Eerlijke prijzen en voedsel van dichtbij 
zijn principes die aansluiten bij de Fair Trade 
gedachte.

hulp aan hun buren, hulpbehoevende mede- 
inwoners, of zorgen voor het onderhoud van 
het openbaar domein. CD&V Nazareth-Eke 
dankt graag al deze vrijwilligers die bijdragen 
tot warmte en gezelligheid in onze gemeente.

Recent startte onze bibliotheek een bibdienst 
aan huis op, waarbij vrijwilligers boeken aan 
huis brengen bij minder mobiele personen op 

basis van hun voorkeuren. Heeft u interesse  
om van deze dienstverlening gebruik te  
maken, of wil u als vrijwilliger hieraan 
meewerken, kan u 
steeds terecht bij de 
medewerkers van 
onze bibliotheek 
(tel.: 09/382.82.92). 


