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CD&V Nazareth-Eke deed in april van dit jaar, via een 
enquêteformulier verspreid in alle brievenbussen, een 
uitgebreide bevraging bij de inwoners met als titel “bouw mee 
aan de toekomst !“
Gezien de vele deelnemers aan deze enquête (426) getuigt dit 
van een grote betrokkenheid van onze bevolking. Heel wat 
deelnemers kropen in hun pen  met suggesties, bedenkingen, 
aandachtspunten, persoonlijke opmerkingen  en positieve en 
negatieve kritiek over het gevoerde gemeentebeleid de voorbije 
5 jaar. Dank daarvoor.

Alhoewel de analyse en eindverwerking van deze enquête nog 
niet volledig klaar is, willen wij toch reeds enkele voorlopige 
vaststellingen met u delen. 
De informatiedoorstroming naar onze inwoners verloopt 
goed, maar hoorzittingen en bevragingen kunnen meer 
aandacht krijgen.
De mensen wonen bijzonder graag in onze gemeente, maar 
vinden dat er onvoldoende politie in het straatbeeld aanwezig is.
De bestaande gemeentelijke toelagen, subsidies en premies 
worden zeer gewaardeerd.

We krijgen van de bevolking een zeer goede score 
voor de dienstverlening  en realisaties van tal van 
projecten voor sport, cultuur, jeugd, zorg en milieu 
en het beheer van de gemeentefinanciën. We moeten 
in de toekomst meer aandacht hebben voor het 
onderhoud van wegbermen en groen en de kleine 
herstellingen van wegen. De herinrichting van de 
verbindingsweg Eke-Nazareth en de invoering van 
de snelheidszones 30-50-70 worden door een deel 
van de inwoners minder gesmaakt.
Tot slot kregen wij heel wat suggesties om in de 
toekomst initiatieven te nemen of aandacht te hebben voor 
o.a. woongelegenheden en dienstverlening aan senioren, 
behoud van gratis parkeren, het blijven subsidiëren van het 
verenigingsleven, steun aan de leerlingen van alle netten van 
het basisonderwijs en het vrijwaren van de open ruimte in 
onze gemeente.

Deze veelheid van informatie zullen wij gebruiken bij 
de opmaak van ons partijprogramma voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, alhoewel 

ook enkele suggesties moeilijk uitvoerbaar zijn omwille van 
een te hoge kostprijs. 

Door ons uw ideeën mee te delen, hopen wij de komende 6 
jaar verder een goed, kwalitatief en correct beleid te mogen 
voeren. U zette de bakens uit en gaf ons de richting aan.

Martin Lamont Danny Claeys
voorzitter CD&V Nazareth-Eke burgemeester

Actief besturen met hoofd en hart: 
dat doen wij met de steun van deze ploeg!

HOREN  -  ZIEN  -  SPREKEN
426 X  BEDANKT



Land- en tuinbouw neemt een belangrijke plaats in op onze 
gemeente: voorbij de beide dorpskernen bent u direct op 
‘den buiten’. Een actiepunt uit ons beleidsplan voor land-
bouw, tuinbouw en platteland is de opstart van een jaar-
lijkse plattelandsmarkt. Via deze plattelandsmarkt willen 
we de land- en tuinbouwer extra in de kijker zetten. Als 
bezoeker van de markt maakt u zo nader kennis met de 
persoon achter het land- en tuinbouwbedrijf. U kunt op uw 
gemak een woordje uitleg vragen en streekproducten kopen 
van eigen streek. Op het gezellig ingerichte pleintje kunt u 
tevens iets nuttigen terwijl de kinderen volop genieten van 
de randanimatie. 

Hierbij een speciale dank voor de samenwerking van onze 
gemeentelijke landelijke verenigingen, jeugdverenigingen, 
land- en tuinbouwers uit beide deelgemeenten. (Landelijke 
Gilde Nazareth, Landelijke Gilde Eke, KVLV Nazareth, 
KVLV Eke, KLJ Nazareth, KSA Nazareth, Bedrijfsgilde). 
Zij staan mee in voor de organisatie, verwennen u op ‘het 
pleintje’ en verzorgen de randanimatie. Door hun mede-
werking kunnen we u een mooi evenement aanbieden.

De plattelandsmarkt vindt plaats op 23 september op het 
Dorp in Nazareth van 10u30 tot 16u. Om 11u wordt de 
markt officieel geopend samen met het leerpad, dat eerst 
wordt ingefietst om 9u30. 
Iedereen welkom!

Tien jaar musea 
in Oud-Wielkine

Naast het Erfgoedhuis biedt het Burgerlijk Godshuis ook 
reeds meer dan tien jaar onderdak aan twee musea. Dit jaar 
mag het Heemkundig Museum van de plaatselijke Heem-
kring Scheldeveld zijn tiende verjaardag vieren. In dit mu-
seum kan je kennismaken met onder andere een heuse ver-
zameling aan foto’s, documenten en gebruiksvoorwerpen 
die ons herinneren aan het vroegere leven in onze regio. 

Het Oorlogsmuseum “11 november” startte een jaartje 
vroeger en trekt bezoekers uit alle windstreken voor een 
uitgebreide collectie aan uniformen, legeruitrusting, oude 
documenten en heel wat andere materialen, die herinne-
ren aan de sombere tijd tijdens beide Wereldoorlogen. Het 
Oorlogsmuseum werkt mee aan het Wereldoorlog I-pro-
ject 2014-2018 van de regio Leie-Schelde, waarbij de 100e 
verjaardag van de Eerste Wereldoorlog wordt herdacht. We 
hopen met dit project nog meer bezoekers hun weg te laten 
vinden naar het Oorlogsmuseum.

Beide musea zijn eveneens geopend elke eerste zaterdag 
van de maand.

Voor CD&V-Nazareth-Eke is het bewaren van het erfgoed 
van onze gemeente een belangrijke prioriteit. Het gemeen-
tebestuur kreeg via een plattelandsproject heel wat subsidies 
voor de oprichting van het erfgoedhuis in het Burgerlijk 
Godshuis (het oud-OCMW gebouw “Wielkine”) in de 
Drapstraat, dat sinds eind 2010 elke eerste zaterdag van de 
maand in de namiddag de deuren opent voor het publiek. 

In het erfgoedhuis kan u telkens genieten van een tentoon-
stelling, gelieerd aan projecten die onze vrijwilligers uitwer-
ken. Ook de verenigingen in de gemeente kunnen meewer-
ken aan een project, waarbij hun geschiedenis in kaart wordt 
gebracht. Zo hadden we onder meer de tentoonstelling rond 
de beleving van volkssporten doorheen de voorbij eeuw, de 

kapelletjes uit Nazareth en Eke, de 30e verjaardag van turn-
vereniging OTV en de inventarisatie van het erfgoed in de 
Kerk te Nazareth. U kan er ook terecht om foto’s en andere 
materialen te laten digitaliseren waardoor ze opgenomen 
worden in het digitaal archief.

Op initiatief van de gemeente Nazareth werd de digitale Erf-
goedbank van het Land van Leie-Schelde opgericht waar ook 
vijf omliggende gemeenten instapten. Op 23 maart 2012 
werd deze databank officieel voorgesteld en voortaan kan je 
online kennismaken met het erfgoed uit onze streek. Het 
adres van deze website is www.erfgoedbankleieschelde.be. 
Het loont zeker de moeite om eens een kijkje te nemen.
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Erfgoedhuis en oprichting erfgoedbank

Bezoek de plattelandsmarkt!



Voorkomen van isolement bij Nazarethse senioren
Het 80PLUSpunt

Iets voor U?

In 2010 heeft het OCMW in samenwerking met de RESOC 
(streekorganisatie) en met behulp van tal van vrijwilligers 
een enquête bij een 400-tal 80plussers uitgevoerd. Via deze 
bevraging hebben heel wat senioren isolement en vereenza-
ming aangegeven als prioritair aandachtspunt.

Vanuit het Sociaal Huis willen we met een groep VRIJWIL-
LIGERS een CONTACTPUNT uitbouwen voor mensen 
die alleen zijn en moeilijk de weg vinden naar verschillende 
instanties en organisaties.

Via telefoongesprekken willen we SIGNALEN opvangen en 
doorverwijzen waar nodig.

In de eerste plaats is het de bedoeling om na verloop van tijd 
met ALLE 80plussers een contact te hebben om te vernemen 
wat hun noden zijn. Heel wat 80plussers zijn zelf nog heel 
actief en zelfredzaam, wonen kort bij hun familie, participe-

ren actief in plaatselijke verenigingen. Wellicht volstaat het 
hen de weg naar de dienstverlening te leren kennen zodat ze 
weten waar ze terecht kunnen met diverse vragen.

Wij willen onze aandacht vooral richten op die groep van 
ouderen die eerder geïsoleerd leven en wonen en voor wie 
heel wat dienstverlening vaak niet bereikbaar is.
Via telefonische contacten willen we die noden bevragen 
en kan er aangeboden worden om op regelmatige basis dit 
contact te onderhouden. Zo moet voorkomen worden dat 
mensen te lang zonder enig contact hun dagen zouden door-
brengen.

Dit PROJECT wil vooral een aanzet zijn om isolement op te 
sporen en te voorkomen, gaandeweg kunnen hierbij nieuwe 
noden gedetecteerd worden die een bredere aanpak verei-
sen.

Dit project wordt ook afgestemd op de diverse organisaties 
die binnen onze gemeente met en voor senioren actief zijn, 

de coördinatie gebeurt door een maatschappelijk werkster 
van het OCMW.

Wij zoeken VRIJWILLIGERS voor wie dit 
project een uitdaging kan zijn, het OCMW 

voorziet ondersteuning en begeleiding.

Neem contact op met Kaatje Van Vossel, 09 382 81 10 of 
kaatje.vanvossel@ocmwnazareth.be

In fase 3 worden de fietstunnel en de rotonde aan 
noordelijke kant (kant Deinze) aangepakt. De  
heraanleg van de rijweg en het fietspad tot aan de 
Prijkels wordt voltooid, alsook de carpoolparking 
die komt langs de kant van Nazareth.

Doorgaand verkeer van Nazareth naar Deinze 
blijft volledig onderbroken. Vanuit Nazareth zal 
men wel opnieuw de E17 kunnen nemen richting 
Gent.

Aan de kant van Deinze wordt een tijdelijke op- 
en afrit voorzien ter hoogte van het industrieter-
rein De Prijkels.

Meer info vindt u op 
http://www.wegenenverkeer.be/wegenwerken/
werven-gewestwegen/item/complex-deinze-e17.
html 

Heraanleg op- en afrittencomplex E17 Nazareth-Eke
Fase 3: van juli 2012 tot februari 2013 (einde van de werken)
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Voetbalclub Nazareth-Eke kijkt 
hoopvol uit naar de toekomst

Het voetbalseizoen 2011-2012 is fantastisch verlopen voor 
voetbalclub Nazareth-Eke! Bovendien oogt de toekomst 
rooskleurig... Na enkele jaren ongeduldig wachten, hebben 
we eindelijk de promotie te pakken! Het eerste elftal behaal-
de de kampioenstitel in derde provinciale en zal dus volgend 
seizoen aantreden in tweede provinciale. Niet enkel het eer-
ste elftal haalde de titel binnen, maar ook een jeugdploeg be-
haalde de titel namelijk de lichting U13. Deze ploeg speelde 
onder leiding van jeugdtoptrainer André Vanderdonck.

Na het feestweekend met de nodige huldigingen, onder het 
toeziend oog van Miss België, en een succesvolle barbecue 
is het bestuur van VCNE klaar voor het volgende voetbal-
seizoen. Dat de bestuursleden van deze club hoopvol uit-
kijken naar de toekomst heeft verschillende redenen. Het 
transfercomité realiseerde de noodzakelijke transfers voor 
een eventueel rustig voetbaljaar. Bovendien hebben we zeer 
goede jeugdlichtingen in verschillende categorieën. Daarbij 
hebben we een prachtig gemeentelijk voetbalcomplex waar 
veel ploegen jaloers op zijn.
Op de foto’s de respectievelijke kampioenen eerste ploeg en 
jeugdploeg U13 met trainer.

Nieuwe
straatnaamborden

Sinds begin dit jaar is de gemeente gestart met de plaat-
sing van nieuwe straatnaamborden. Deze plaatsing ge-
beurt fasegewijs en over verscheidene jaren waarbij eerst 
de ontbrekende straatnaamborden worden aangevuld. 
De nieuwe straatnaamborden zijn uitgevoerd conform de 
nieuwe huisstijl en het nieuwe logo van de gemeente.
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• De kinderopvang van Nazareth kwam recent heel positief 
in woord en beeld. Eerst was er het artikel in De Standaard 
waaruit blijkt dat het kinderopvangaanbod in Nazareth de 
tweede plaats bekleedt in gans Vlaanderen, gevolgd door een 
videoreportage op AVS. Reeds vijftien jaar is het CD&V-be-
stuur bezig met kwalitatieve kinderopvang voor baby’s, peu-
ters, kleuters en kinderen tot 12 jaar. Jarenlang zijn we een 
spreekwoordelijke ‘witte vlek’ geweest in het landschap van 
de kinderopvang. Echter, de ervaring leert dat het onmoge-
lijk is een kinderopvang te organiseren op maat van ieders 
wens en elk gezin. We doen ons uiterste best om de opvang 
zo ruim en kwaliteitsvol mogelijk open te stellen ten dien-
ste van de jonge gezinnen. Met de verruiming van de beide 

kinderopvanglocaties Ter Biesten en Ter Meeren 
heeft Kind & Gezin ons de erkenning gegeven 
voor 98 opvangplaatsen tijdens de vakantie- en 
schoolvrije dagen. Dit volstaat om alle kinderen 
een degelijke opvang aan te bieden tijdens de 
openingsdagen van beide kinderopvanglocaties.

• In de zomervakantie is de kinderopvang drie 
weken gesloten. Tijdens deze sluitingsdagen 
van de reguliere kinderopvang wordt een ruim 
aanbod aan sportkampen georganiseerd tegen 
betaalbare prijzen. Trouwens, voor kinderen 
zijn sportkampen een plezante en waardige in-
vulling van hun vrije tijd. Dit jaar zijn opnieuw 

een 700-tal sportkampplaatsen georganiseerd waarop ouders 
gretig hebben ingeschreven. Voor CD&V is en blijft kinder-
opvang een speerpunt in de dienstverlening voor de jonge 
gezinnen uit onze gemeente. En, daar zijn we trots op!

• Het avontuurlijk speelplein Sterrenbos kreeg twee nieu-
we speeltoestellen. Bij echt zomerweer is het speelplein the 
place to be om te ravotten en te kuieren in het warme zand, 
overgoten met een ‘water-stoei-partij’. De monitoren van de 
speelpleinwerking zorgen voor de nodige animo. Het speel-
plein is dagelijks open van 13u tot 17.30u.

• De zomervakantie wordt sfeervol ingezet met het ‘Roefel-

feest’ op 23 juni. Vanaf 9u tot in de late namiddag kunnen 
de kindjes nu echt eens doen wat ze graag doen, ‘doen zoals 
de grote mensen’. Talrijke inwoners, handelaars, bedrijven, 
landbouwers en noem maar op, van Nazareth en Eke ope-
nen hun deuren met een groot hart voor de kinderen die op 
bezoek komen. De kindjes kunnen er van alles zelf doen en 
her en der ook proeven!

• Aan de Lichterveldestraat, op het vroegere voetbalterrein, 
is een betonplaat gegoten die dienst zal doen als nieuw skate-
terrein. Eerstdaags worden de toestellen geplaatst. De jeugd 
kan er zijn kunsten tonen en techniek bijschaven. Met enige 
lage beplanting zal het pleintje een aantrekkelijk uitzicht 
krijgen. Een plekje voor een avondwandeling?

Met een hart voor kinderen

Er bestaat een groeiende vraag naar parkeerplaats in de om-
geving van de dorpscentra. Om de toenemende parkeerdruk 
te ordenen opteert het gemeentebestuur om de beschikbare 
parkeerruimte op te splitsen in enerzijds ‘ het lang parkeren’ 
en anderzijds ‘het kort parkeren’. Alle parkings zijn gratis.
Om het parkeren van korte duur (max 2u) te bewerkstel-
ligen is in beide dorpscentra een regeling ‘blauwe zone’ van 
toepassing. Het kort parkeren is ingericht in de omgeving 
van de handelszaken.
Daartegenover  zijn op loopafstand van de dorpscentra ook 
parkings voor lang parkeren voorzien. Recent is in de Lich-
terveldestraat te Eke een ruime parking voor lang parkeren 
heringericht.
Maak er gebruik van!

Parkeren in de dorpscentra
van Nazareth en Eke

PENAZ
onder dak...

Bij de aanleg van de gemeentelijke sportsite (sporthal, 
voetbal, e.a) zijn ook een drietal openlucht-petanqueter-
reinen voorzien. Al vlug vonden tijdens de zomermaan-
den een aantal geïnteresseerden (vooral senioren!) de weg 
naar deze nieuwe accommodatie. In geen tijd is door 
Freddy Vertriest, samen met een aantal generatiegenoten, 
een plaatselijke petanqueclub opgericht die de naam PE-
NAZ kreeg.
Na een eerste werkjaar telde de club al meer dan 40 leden 
die zowel de maandag- als de donderdagnamiddag hun 
geliefkoosde sport beoefenen.
Spelbreker vormden uiteraard de wintermaanden zodat de 
club zich verplicht zag een onderkomen te zoeken in de 
overdekte petanque-accomodatie van een buurgemeente.
Uiteraard is naar een oplossing gezocht binnen onze eigen 
gemeente, waardoor de overdekte parkeerruimte (onder 
de judoruimte in de sporthal) is ingericht als tot petan-
que-accommodatie.
Na de goedkeuring van de noodzakelijke bouwvergun-
ning schoten een aantal enthousiaste leden van de club 
zelf in actie zodat in de kortste tijd de betonnen klinkers 
van de vloerbedekking zijn uitgebroken en de dolomiet 
voor 4 speelterreinen is aangebracht en genivelleerd. In 
een latere fase zijn door personeelsleden van de gemeente 
de zijwanden geplaatst en deskundig geïsoleerd, waarbij 
het nog enkel wachten was op het aanbrengen van de 
aluminium-ramen en deuren. Ondertussen is ook voor 
deze post een aanbesteding uitgeschreven zodat – zonder 
onvoorziene omstandigheden - tegen het zomerreces de 
overdekte accommodatie volledig is afgewerkt. In de toe-
komst zullen de leden van PENAZ zowel de maandag-als 
donderdagnamiddag van deze overdekte accommodatie 
gebruik maken. Uiteraard kunnen ook alle andere geïnte-
resseerde inwoners en verenigingen deze ruimte afhuren.

Op dinsdag 10 juli om 14 u  zijn alle Nazarethse en 
Eekse senioren welkom in CC De Brouwerij te Eke om er 
hun ‘zeg te doen’ omtrent het gemeentebeleid.

Wat vind je goed, wat vind je minder goed, wat zijn je 
verwachtingen ………

Kom het allemaal eens zeggen en wij als CD&V zullen 
luisteren.

Iedereen welkom. 
Het wordt een gezellige praatnamiddag.

Senioren
‘doen hun zeg’...

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.

Website CD&V

U kan steeds terecht op onze website nazareth.cdenv.be.
Daar kan u nieuwe bijdragen vinden of fotomateriaal, 
alsook informatie n.a.v. de verkiezingen.

In de Stropstraat aan Wielkine en in de Lichterveldestraat 
aan de nieuw aangelegde parking, komt een bijkomen-
de belbushalte. Deze beoogt vooral de bezoekers van de 
plaatselijke rust- en verzorgingstehuizen. Een bezoek 
aan een bejaard familielid of kennis kan oprecht deugd 
doen. Er geraken kan in vele gevallen een obstakel zijn. 
De belbus is onmiskenbaar een welgekomen vervoermid-
del om aan dit mobiliteitsprobleem te verhelpen. Maak 
er gebruik van!
Meer info i.v.m. het gebruik van de belbus vind je bij 
DE LIJN: 
tel. 09 211 91 91 of e-mail belbus.ovl@delijn.be

Nieuwe 
belbushaltes


