
Vooreerst wensen wij u het beste voor de toekomst in 2012, 
voor jong en oud, voor alle generaties!

CD&V Nazareth-Eke is de partij van de toekomst en wil die 
blijven: de partij met een visie op wat komt. Daar twijfelen 
we niet aan, want ook als de toekomst minder rooskleurig 
lijkt, geloven wij in nieuwe mogelijkheden. En als we de 
uitdagingen samen aangaan, worden we er binnen onze ge-
meente allemaal beter van.
De grote verwezenlijkingen de voorbije 5 jaar door onze 
CD&V-mandatarissen in gemeenteraad en OCMW bewij-
zen dit. En dit zal ook in 2012 en in de toekomst niet anders 
zijn. Want de toekomst luistert naar het heden.
Een wel overwogen, kwalitatief gemeentelijk beleid uitvoe-
ren, gebaseerd op wat leeft onder de mensen.
Dit jaar willen wij als beleidspartij nog initiatieven nemen 
in onze gemeente voor de jeugd (skateterrein), voor de ge-
zinnen (sociale huisvesting), voor senioren (serviceflats en 
dichtmaken petanqueterrein). Ook zullen er nog investerin-
gen volgen in de heraanleg, het asfalteren en onderhouden 
van wegen; het veilig houden van fietspaden; het blijvend 
mooi onderhouden van grasperken en pleinen; het opstarten 
van wandel- en fietsroutes langs de groene buitengordels van 
onze gemeente en de opstart van een eerste plattelandsmarkt. 
Het dynamische CD&V-beleid van de voorbije jaren gaat 
verder, met lage, onveranderde belastingen. En toch is onze 
gemeente financieel gezond, met voldoende reserves.
Op 14 oktober 2012 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De 
realisaties van onze partij zijn groot. Eind dit jaar zullen we 
88 % van ons voorbije verkiezingsprogramma hebben gere-
aliseerd.
Onze gemeente is er terug een stuk mooier, veiliger en netter 
op geworden.

Er rest ons niets anders meer te doen dan jullie, mede na-
mens alle raadsleden en bestuursleden van onze partij,  uit te 
nodigen op onze bijzondere valentijnsreceptie op zondag 12 
februari om 11 u in het Parochiaal Centrum te Nazareth.
Tot dan!

Martin Lamont Danny Claeys
voorzitter CD&V Nazareth-Eke burgemeester
voorzitter gemeenteraad 
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De toekomst
luistert

Uitnodiging

De burgemeester, de schepenen en gemeenteraadsleden, 
de OCMW-voorzitter en OCMW-raadsleden, 

de voorzitter van CD&V Nazareth-Eke en alle bestuursleden 
nodigen alle inwoners van onze gemeente graag uit op de

VALENTIJNSRECEPTIE
Zondag 12 februari 2012 om 11.00 u

Parochiaal Centrum, Dorp, 22, Nazareth

Het wordt heel speciaal. Uw aanwezigheid zou ons plezier doen.

Om 12.30u toespraak door 

STEVEN VANACKERE
Vice-Eerste Minister & Minister van Financiën

Zondag 18 maart 2012 van 9.00u tot 13.00 u

Parochiaal Centrum, Dorp22, Nazareth

Een warme oproep aan alle vurige kaartliefhebbers om in een 
ontspannen sfeer een kaartje te komen leggen, met een beloning 
voor het winnend duo.

Ook alle niet-kaarters zijn welkom.

Bij een lekker drankje of aperitief houden wij met vrienden
en kennissen een gezellige babbel over de gebeurtenissen
van de voorbije periode. Ook onze burgemeester, schepenen,
OCMW-voorzitter en CD&V- mandatarissen zullen er zijn.

uitNoDigiNg Kaarting !

CD&V Nazareth-Eke
nu ook online!

Op nazareth.cdenv.be vindt u nieuws  over ons beleid en onze
realisaties! U kan er ook extra artikels en foto’s vinden.
Via deze site kan u ons steeds contacteren voor vragen 
of opmerkingen.

Colofon
Eindredactie: Pieter Blomme, pieter.blomme@dbz.be
Foto’s: Ivan Schaubroek, ivan.schaubroeck@telenet.be
Verantwoordelijke uitgever :
Martin Lamont, ‘s Gravenstraat 44, 9810 Nazareth
e-mail : lamontcnudde@hotmail.com

Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, 
vermenigvuldigd of geciteerd, graag met bronvermelding 
CD&V Nazareth-Eke.



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

Een goede en betaalbare woning
voor iedereen

Niet elk jong gezin met kleine kinderen heeft het fi-
nancieel even royaal. Huren of kopen op de privémarkt 
neemt dan ook een te omvangrijk deel uit het gezins- 
inkomen, ook in Nazareth en Eke. Vooral deze ge-
zinnen verdienen onze bijzondere aandacht. Ook 
deze families moeten in de mogelijkheid zijn te 
participeren aan de maatschappelijke welstand. 
En, die welstand begint met kwalitatief wonen.
Daarom ‘samen vooruit’!

Om aan de woonnood tegemoet te komen zijn de eerstkomende 
jaren meerdere sociale woonprojecten gepland voor gezinnen en 
bejaarden. In samenwerking met de sociale bouwmaatschappijen 
Volkshaard Gent en Vlaamse Ardennen Oudenaarde zal de ge-
meente Nazareth ruimschoots voldoen aan het ‘Bindend Sociaal 
Objectief ’ opgelegd door het ‘decreet grond en pandenbeleid’ van 
29 maart 2009.

De sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen 
bouwt in een eerste fase, 11 koop- en 6 huurwoningen in De Bies-
ten te Eke. De start van de woningbouw is voorzien in het voorjaar 
van 2012. Later zal dit project in De Biesten nog uitgebreid wor-
den met een 70-tal sociale woningen.

De sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard bouwt:
• in de Zwanestraat 30 aanleunflats (serviceflats) voor bejaarden 

aansluitend aan het rust- en verzorgingstehuis Wielkine. De 
bouwvergunning is momenteel in behandeling, de bouwwerken 
starten in 2012 (zie ook tekst hieronder).

• in de Drapstraat in eerste fase 26 woningen nl. 8 huur- en 18 so-
ciale koopwoningen. De woningbouw start normaliter eveneens 
in 2012. Later komen er in een tweede fase nog eens 26 sociale 
woningen bij.

• in de Stropstraat 18 huur- en 12 koopwoningen. Hier is het pro-
ject in ontwerpfase. Start van de werken is voorzien in 2013.

De gemeente is de regisseur van het woonbeleid. Nazareth neemt 
deze taak ter harte.

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

Ivan Schaubroeck, 
schepen van wonen

Aanleg skateterrein en 
parking voor langparkeren

Vanaf deze zomer zullen de tientallen skateliefhebbers in Naza-
reth en Eke opnieuw een stek hebben om hun hobby te beoe-
fenen. Op de oude voetbalterreinen van de Zandstraat wordt 

binnenkort de ondergrond aangelegd voor een uitgestrekt skate-
terrein, waarop kort daarna verschillende skate-attracties zullen 
worden geplaatst.

In het gemeentelijk Avantiplan koos CD&V voor het herop-
waarderen van de speel- en ontspanningsruimtes voor kinderen 
en  jongeren. Ondertussen kregen de verschillende speelpleintjes 
een grondige onderhoudsbeurt en werden waar nodig verbete-
ringen uitgevoerd en worden nieuwe speeltoestellen geplaatst. 
Met dit nieuwe  skateterrein willen we hier ook kansen bieden 
aan jongeren om zich op een sportieve manier te ontspannen.

Dit jaar maakt het gemeentebestuur 10.000 euro vrij voor de 
aankoop van een nieuw skatetoestel, zoals een quarterpipe, waar-
op skaters en rollerbladers naar hartelust hun kunsten zullen 
kunnen tonen aan hun vrienden. De oude toestellen, die vroe-

ger in het oude stuk van de Steenweg Deinze opgesteld stonden, 
worden ondertussen volledig gerenoveerd. Na het herstel krijgen 
deze ook een plaats op het nieuwe skateterrein.

Samen met de aanleg van het skateterrein wordt langs de De 
Lichterveldestraat een nieuwe parking aangelegd voor langpar-
keren. Doordat deze parkeerplaatsen op wandelafstand liggen 
van het dorpscentrum van Eke en van het rusthuis, zullen deze 
op drukke ogenblikken de parkeerdrukte in de Eekse straten 
doen afnemen.

thomas Van ongeval,
schepen van jeugd

Simulatie van de aanleunflats.

Bouwaanvraag aanleunflats ingediend
De bouwaanvraag voor de bouw  van 31 aanleunflats is ingediend. 
Dit betekent alweer een belangrijke stap in de vooruitgang van 
het dossier. De aanleunflats op de gronden naast WZC Wielkine 
zullen toegankelijk zijn voor senioren die vallen binnen het sociaal 
verhuurstelsel. Dit betekent dat geïnteresseerden niet mogen be-
schikken over een eigen woning, of bereid zijn, binnen de 2 jaar 
volgend op de toewijzing, hun huis te verkopen.
Berekening van het gemiddelde inkomen van de senioren binnen 
onze gemeente geeft aan dat 75% van de inwoners in aanmerking 
komen voor het betrekken van een flat. 
Het lettelijk aanleunen van de flats aan het WZC Wielkine maakt 
dat de appartementjes bedoeld zijn voor die senioren voor wie het 
thuis blijven wonen niet meer haalbaar is maar voor wie de over-
stap naar een woon- en zorgcentrum nog veel te vroeg is.

Een oproepsysteem dat verbonden is aan het WZC zal het moge-
lijk maken dag en nacht bijstand te vragen, voor de persoonlijke 
verzorging of het poetsen van de woning zal een beroep moeten 
gedaan worden op een thuiszorgdienst.
Wie geïnteresseerd is zal dagelijks een maaltijd kunnen gebruiken 
in het seniorenrestaurant in WZC Wielkine.
Met dit project dat gerealiseerd zal worden door de sociale huis-
vestingsmaatschappij Volkshaard  hopen we tegemoet te kunnen 
komen aan bestaande noden binnen onze seniorenbevolking.
Van zodra dit kan zal concrete info ivm toegang tot deze flats ver-
schijnen inde gemeentelijke infokrant.

Annemie De gussem,
voorzitter oCMW
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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

Lage belastingstarieven

De bestaande aanslagvoeten blijven onveranderd en bevroren voor 
de ganse legislatuur. De tarieven zijn:
6,9% aanvullende personenbelasting en 1150 opcentiemen op de 
onroerende voorheffing (100 opcentiemen komen overeen met 
2,5% van het kadastraal inkomen). Een vergelijking met de ge-
middelde tarieven van de gemeenten uit Oost-Vlaanderen en deze 
uit het Vlaams gewest geeft volgend beeld:

De Nazarethse tarieven blijven dus merkelijk lager, niettegenstaan-
de er voor de inwoners heel veel voorzieningen zijn op alle gebied. 
Onze gemeente zit bij de 10 Oost-Vlaamse gemeenten met de 
laagste belastingen. In vergelijking met de Oost-Vlaamse gemeen-
ten zijn er slechts 2 gemeenten die voor beide belastingen lager 
zitten. In het CD&V-beleid wordt immers steeds gestreefd naar zo 
laag mogelijke gezinsbelastingen.
In vergelijking met de gemiddelde Vlaming, betaalt elke inwoner 
van onze gemeente jaarlijks € 56,33 minder. In een doorsnee gezin 
met 2 kinderen betekent dit 225 EUR per jaar.
 
Kwaliteit in dienstverlening en sociaal beleid

Gewone dienst
(= steeds weerkerende uitgaven)
Om de nodige kwaliteit te bieden is er een stijging van de perso-
neelskosten doordat het personeelskader verruimd is om de dienst-
verlening naar de bevolking toe te verhogen. Je merkt het al als 
je het gemeentehuis binnenkomt. Bij de werkingskosten besparen 
we waar mogelijk. Prioriteit gaat naar goed onderhouden wegenis, 
verkeersveiligheid, veiligheid in het algemeen en onderhoud pa-
trimonium. Tevens blijven alle bestaande sociale voordelen en alle 
subsidies en toelagen behouden. De schulduitgaven blijven onge-

veer gelijk. De grootste uitgaven in de gewone dienst zijn traditie-
getrouw: OCMW € 1.573.000; politiezone € 1.078.000; 
uitbating containerpark € 390.000; huisvuilophaling en -verwer-
king € 378. 000 + 2de ophaling grof huisvuil € 10.000; brandweer 
€ 436.000. De totale uitgaven in de gewone werking (dus zonder 
investeringen) bedragen € 14.257.000 verdeeld als volgt: perso-
neelskosten € 5.608.000 (39 % van de totale uitgaven); werkings-
kosten € 3.420.000 (24 % van de totale uitgaven); overdrachten 
aan o.a. OCMW, politiezone, brandweer, verenigingen, sociale 
toelagen € 3.804.000 (27% van de totale uitgaven); intrest en af-
lossing van leningen € 1.426.000 (10% van de totale uitgaven).
De totale ontvangsten bedragen € 14.361.000 zodat er een positief 
saldo is van € 104.000.

De ontvangsten stijgen immers minder dan de uitgaven. Er wordt 
geput uit het overschot van de vorige jaren om deze leemte op te 
vullen. Volgens dit budget beschikt de gemeente einde 2011 nog 
over 11.000.000 EUR. Onze gemeente is dus financieel gezond.

Overzicht voornaamste investeringen 2012
(totaalbedrag: € 629.000)
De investeringen situeren zich op volgende domeinen:
• accent ligt op verhoogd budget voor onderhoud wegen en her-

stellen fietspaden
• uitbreiding wagenpark met 1 auto voor de administratie (= in 

feite vervanging) en 1 auto voor de loodsverantwoordelijke
• patrimonium: aankoop stukje grond achter CC De Brouwerij
• meubilair voor personeel, gemeentelijke basisschool en BKO 

(buitenschoolse kinderopvang)
• gereedschap technische dienst
• voor jeugd: aankoop instrumenten muziekfiliaal, speeltoestellen 

speelplein en skatepark, mazoutbrander voor KLJ-lokaal
• voor sport: sanitaire container voor tennis, afwerking overdek-

king petanquepleinen
• investeringstoelage OCMW
• uitbreiding columbarium
• erelonen plannen van uitvoering

Deze investeringen verhogen het werkcomfort van het personeel, 
de veiligheid, het aanzicht van het straatbeeld en bieden eveneens 
meer mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding.

Uit ethisch-politieke overwegingen nemen we geen verregaande 
beslissingen die de volgende legislatuur financieel kunnen bezwa-
ren. De gemeente moet financieel gezond blijven. In 2014 voor-
zien we een positieve financiële situatie van € 10.000.000.

Nog een mededeling ivm grote toekomstige rioleringsdossiers. De 
financiële lasten hiervan worden gedragen door de Vlaamse rege-
ring via de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) voor het deel 
riolering en door de gemeente voor het deel wegenis.

De gemeente is dus volledig afhankelijk van de subsidiëring en 
planning van de Vlaamse regering. Volgens de laatste berichten 
heeft de Vlaamse regering hiervoor pas binnen enkele jaren de no-
dige financiële middelen beschikbaar.

Conclusie

Het dynamisch CD&V-beleid gaat verder en de belastingen blij-
ven laag.
Geen enkele oppositiepartij heeft het budget 2012 afgekeurd, wel 
integendeel. 5 leden van de oppositie onthielden zich (OpenVLD 
en SPa), 3 oppositieraadsleden keurden het budget mee goed 
(Vlaams Belang, Groen! en het onafhankelijk raadslid). Dit be-
wijst eigenlijk dat het CD&V-beleid impliciet de goedkeuring 
meekrijgt van alle politieke partijen en dit voor het laatste jaar van 
de gemeentelijke legislatuur!

De inzet en verantwoordelijkheidszin van onze CD&V-mandata-
rissen staan borg voor een verder ernstig beleid. Wij staan ook in 
2012 ten volle ten dienste van al onze inwoners.

Raf De Vos,
schepen van begroting en financiën

P.S. de presentatie van het budget 2012, zoals door schepen Raf De Vos 
naar voor gebracht op de gemeenteraad van 19-12-2011, is te vinden 
op de website van de gemeente onder volgende link:

http://www.nazareth.be/website/4061-www/version/default/part/At-
tachmentData/data/Budget%202012.pps

Drie grote accenten in CD&V-beleid Nazareth-Eke voor 2012:
1. Lage belastingstarieven en ernstig financieel beleid     2. Sociaal beleid     3. Kwalitatieve dienstverlening  

 % APB opcentiemen
 (aanvullende onroerende
 personenbelasting) voorheffing
Nazareth 6,90 1150
gemiddelde gemeente in Provincie oost-Vlaanderen 7,38 1309
gemiddelde gemeente in Vlaamse gewest 7,17 1342
Nazareth t.o.v. gemiddelde van de provincie 93,50% 87,90%
Nazareth t.o.v. gemiddelde Vlaamse gemeente 96,23% 85,69%

Geen enkel oppositieraadslid keurt het budget niet goed!

We zijn gelukkig en fier te kunnen melden dat het ambitieuze beleidsprogramma voor de periode 
2007-2012 grotendeels afgewerkt is.
Het budget 2012 besteedt eens te meer aandacht aan de missie die wij als CD&V-verkozenen hebben: 
maximale dienstverlening met liefst zo weinig mogelijke financiële inspanningen voor de bevolking.

In 2012 pogen we opnieuw onze gemeente verder proper, veilig, sociaal voelend en financieel aantrek-
kelijk te houden. Hiertoe zijn in het budget 2012 verschillende initiatieven genomen.

Gemeente Nazareth bewijst ernstig financieel beleid 
Wordt niet meegesleurd in de val van de gemeentelijke holding

Net als alle andere Belgische gemeenten lijdt onze gemeente 
financieel verlies door het opdoeken van de Gemeentelijke 
Holding, grote aandeelhouder van Dexia-aandelen. In 
tegenstelling tot vele andere gemeenten blijft dit echter beperkt 
tot het verlies van het jaarlijkse dividend van ongeveer 30.000 
euro. Dit dividend ontving onze gemeente van de Gemeentelijke 
Holding daar zij meer dan 50 jaar geleden automatisch en gratis 
aandeelhouder werd van het Gemeentekrediet, dat later van 
naam veranderde in Dexia.

Onze gemeente lijdt echter niet het minste verlies 

in de kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke 
Holding. 
Nazareth heeft namelijk in 2009, als één van de weinige 
gemeenten, niet ingetekend op bijkomende aandelen, waarop 
een onrealistisch superdividend van 13 % zou uitbetaald worden. 
Wij gaan immers ernstig om met het geld van onze inwoners.
Andere gemeenten brachten extra kapitaal in, tot zelfs bedragen 
van 500 000 EUR, een bepaalde stad zelfs 2 000 000 EUR. 
Deze gemeenten zijn hun geld kwijt. Nazareth dus niet.
Dat onze gemeente in de ganse operatie niet geloofde was ook 
al te zien in de begrotingen van 2009, 2010 en 2011 waar geen 

enkele ontvangst vanuit de Gemeentelijke Holding was voorzien. 
Ernstig financieel beleid is immers ook vooruitzien.

Doordat Nazareth de financiën steeds als een goede huisvader 
beheerde en zal blijven beheren, zullen de problemen van de 
Gemeentelijke Holding geen invloed hebben op de uitvoering 
van het beleid (de gemeenten die wel extra aandelen kochten, 
zijn 87% van hun geld kwijt.)

Onze gemeente is dus niet meegesleurd in de val van de 
Gemeentelijke Holding.
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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

Pieter Blomme,
eindredacteur

Heraanleg wegen

Koedreef
Intussen werden de bomen in de Koedreef reeds geveld. Er kan 
dus worden overgegaan tot het uitfrezen van de boomwortels. 
Nadien wordt de beschadigde rijweg volledig vernieuwd over een 
afstand van 150m.

 

Oudenaardseheerweg
Na twee opeenvolgende strenge winters wordt nu overgegaan tot 
een grondig herstel van de weg. I.p.v. het opvullen van de put-
ten wordt het asfalt afgefreesd en wordt er een nieuwe laag aan-
gebracht. Deze werken worden uitgevoerd op het stuk tussen de 
Deurlestraat en de spoorweg over de Oudenaardseheerweg.

Christiaan Van herzeele,
schepen van openbare werken

Lerend wandelen en fietsen langs
“den Buitenweg”!

Vorig jaar zijn we gestart met het nieuwe project: ‘Nazareth van 
‘BOER-en-BUITEN’ geleerd’. Dit initiatief past in de doel-
stelling ‘Communiceren en sensibiliseren over en met de lan-
delijke sector’ van het beleidsplan voor landbouw, tuinbouw 
en platteland.
Eén van de acties in dit project is de realisatie van een leerpad 
over landbouw, tuinbouw en platteland. Een uitgestippelde 
route loopt langs lokale land- en tuinbouwbedrijven, imkers, 
specifieke landschappen, een ecologische leertuin en dergelij-
ke. Via duurzame informatieve en interactieve borden krijg je 
als bezoeker inzicht in de plaatselijke activiteit en/of typische 
kenmerken van de omgeving. 
Het ontwerp bestaat uit 2 fiets- en 2 wandellussen en heeft de 
naam ‘den Buitenweg’ gekregen. De selectie van de route en 
de plaats van de borden gebeurt samen met een werkgroep. 

Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de land- en 
tuinbouwers, de land- en tuinbouworganisaties, de landelijke 
gildes, de KVLV, de leden van de werkgroep erfgoed en de ge-
meente. Bij de selectie is rekening gehouden met de verschei-
denheid in bedrijven, de leeftijd bedrijfsleider, interessante 
locaties, de veiligheid van de route en op de stopplaatsen ter 
hoogte van een bedrijf of landschap, …. 
Momenteel is de werkgroep bezig met de inhoudelijke opmaak 
van de educatieve borden. 
Noteer alvast zondag 23 september 2012. Op deze dag fietsen 
we met zijn allen het leerpad in en openen we onze eerste plat-
telandsmarkt.

Ria Vercruysse, 
schepen van landbouw, tuinbouw en platteland

Meer dan 1500
sympathisanten 

voor het jaarlijkse 
CD&V-eetfestijn

12 en 13 november 2011: editie 17 van ons eetfestijn! De CD&V-
vlag werd geplant en affiches opgehangen. Een vijftigtal CD&V-
medewerkers en mandatarissen sleurden bakken aan, rolden bestek 
in servetten, verschoven tafels, brachten glazen aan, ontkurkten 
wijnflessen, kruidden kippen ….
Op zondagmiddag was het een overrompelend succes. We verwel-
komden zowat 1150 mensen die genoten van kip of varkensvlees 
en van een gezellige babbel. De avond voordien ging het er intie-
mer aan toe in het Parochiaal Centrum te Nazareth. Vierhonderd 
sympathisanten kwamen er op af. Daar is wat meer tijd uitgetrok-
ken voor een aperitief en voor een babbel achteraf.
We boeren goed, al zeggen we het zelf!

Aanleg ronde punten op brug over E17 in 2012!
Binnenkort, in maart 2012, starten belangrijke werken ter hoogte 
van het afrittencomplex Nazareth-Deinze. Op de brug over de 
E17 worden dan twee ronde punten aangelegd, resp. aan de op- 
en afrit kant Nazareth (1° fase) en nadien aan de op- en afrit kant 

Deinze (2° fase). De eerste fase neemt ongeveer 80 werkdagen in 
beslag en kan hopelijk afgewerkt zijn voor het bouwverlof. Nadien 
starten de werken voor de 2° fase (120 werkdagen – tot in 2013). 
In die fase wordt ook een fietstunnel richting Deinze aangelegd 
onder de op- en afrit van de autosnelweg. Immers vanaf de Waran-
destraat komt langs de rechterzijde een dubbelrichtingsfietspad 
van en naar Deinze. 
In oktober-november wordt dan het gedenkteken op de brug over 
de E17 geplaatst. Dit gedenkteken herinnert aan de grote ket-
tingbotsing van 27 februari 1996. Begin december 2012 volgt de 
inhuldiging van het gedenkteken.
Later, vermoedelijk vanaf 2014 starten werken aan het op- en 
afrittencomplex De Pinte (nieuwe afrit komende van Kortrijk 
en aanleg rond punt). Daarmee samengaand volgt wellicht ook 
de ondertunneling van het rond punt op de N60 ter hoogte van 
bedrijvenzone Eke.

Danny Claeys,
burgemeester

Gemeente naar Raad van State
tegen SQS in Scheldevallei!

U herinnert zich wellicht het artikel in een vorige CD&V-direct. 
Het recyclagebedrijf SQS wilde in de Scheldevallei een grootscha-
lig afvalverwerkingsbedrijf opstarten. Het gemeentebestuur vond 
dat dit absoluut niet kon, noch voor de inwoners, noch voor de 
Scheldevallei.  Het College van burgemeester en schepenen (CBS) 
gaf negatief advies voor de milieuvergunning, maar toch leverde 
het provinciebestuur deze af. Onmiddellijk tekende het CBS be-
roep aan bij de Vlaamse minister. De bezwaren van de gemeente 
werden echter niet gevolgd en SQS heeft de milieuvergunning ge-
kregen. 
Maar het CBS blijft bij zijn standpunt: geen grootschalige afval-

verwerking in de Scheldevallei. Daarom is beslist om naar de Raad 
van State (RvS) te stappen met het verzoek om de milieuvergun-
ning nietig te laten verklaren. Voorlopig is het nog wachten. Via 
een tussenarrest hebben de verschillende partijen de mogelijkheid 
gekregen om nog verder te argumenteren. Pas nadien doet de RvS 
een uitspraak. 
Tot aan de uitspraak heeft SQS alvast geen milieuvergunning voor 
zijn afvalverwerkend bedrijf. 

Ria Vercruysse,
schepen van leefmilieu.

Niemand drukte de laatste tien jaar zo sterk zijn stempel op de Vlaamse en Belgische politiek als 
Yves Leterme. Vooral de laatste 540 dagen verbaasde hij vriend en tegenstrever met de manier 
waarop hij in lopende zaken op de meubelen lette. Hij zette het verstandig anticrisisbeleid, 
door de OESO uitgeroepen tot het beste anticrisisbeleid van de Westerse landen, verder en 
loodste ons land door de crisis.
Met het succes van de laatste staatsbon gaven veel van onze landgenoten, onder aanspo-
ring van Yves Leterme, het signaal aan de internationale markten dat ons land niet het 
zieke land is wat sommigen ons willen doen geloven.
Met meer dan 800.000 voorkeurstemmen timmerde hij vastberaden aan een nieu-
we staatshervorming. Het werd hem echter niet gegund. Zijn inspanningen wa-
ren niet voor niets: de zesde staatshervorming die vandaag mogelijk is, bouwt 
verder op dat werk.
We zullen hem eveneens herinneren aan het rechthouden van onze banken 
en de vastberaden budgettaire discipline. Ook het internationaal geprezen 
Europees voorzitterschap draagt heel duidelijk zijn stempel.
Wouter Beke zei op het CD&V-congres in Leuven op 4 december: 
“Yves, je deed het niet voor jezelf, maar uit verantwoordelijkheidszin 
voor de mensen. We zijn fier, want we weten dat de OESO in ver-
domd goede handen is.”

Dank u Yves!


