
nazareth.cdenv.be
INFORMATIEBLAD CD&V - JAARGANG 36 - NR 1 - JANUARI 2013

Uitnodiging

CD&V Nazareth-Eke nodigt alle inwoners van onze gemeente graag uit op de

VALENTIJNSRECEPTIE
Zondag 10 februari 2013 om 10u30

CC Nova, Steenweg 92 Eke-Nazareth

Uw aanwezigheid zou ons 
plezier doen.

Toespraak door 

Hilde Crevits
Vlaams minister van Mobiliteit 

en Openbare Werken

Beste mede-inwoners van onze gemeente
Beste vrienden

In naam van onze mandatarissen en onze 
militanten van CD&V Nazareth-Eke wens ik u een 
voorspoedig, succesvol en vooral gezond 2013. 
Samen met u hopen we dat 2013 opnieuw een 
jaar mag worden waarin we samen economische 
en sociale vooruitgang kunnen boeken.  Moge 
2013 voor iedereen een succesvol jaar zijn op 
professioneel en familiaal vlak. CD&V hoopt daar 
een steentje te kunnen toe bijdragen.

2013 is het eerste jaar van deze nieuwe 
gemeentelijke legislatuur. Met onze overwinning 
van de gemeenteraadsverkiezingen hebben we 
opnieuw de volstrekte meerderheid behaald. 
Deze overwinning stelt ons in staat om gedurende 
zes jaar lang die belangrijke klemtonen te leggen 
waarop een moderne gemeente recht heeft. We 
doen dit samen met coalitiepartner SPa omdat we 
zo een beleid kunnen voeren, gedragen door een 
zeer groot gedeelte van de kiezers. De krachtlijnen 
van dit beleid hebben we in onze beleidsverklaring 
toegelicht op de eerste gemeenteraad. Daarin 
reiken we ook de hand naar de andere partijen. 
En we vragen uw medewerking als inwoner van 
de gemeente. 
In de loop van dit jaar stellen we onze beleidsnota 
op in samenspraak en samenwerking met 
de gemeentelijke administratie en met alle 
geïnteresseerden. U zult via open gespreksavonden 
ook de kans krijgen om suggesties, voorstellen en 
opmerkingen in te brengen. Zo willen we de basis 
leggen van een gedragen beleidsnota en zullen 
we vorm geven aan onze mooie gemeente.
In deze CD&V-Direct vindt u de integrale tekst van 
onze beleidsverklaring van 2 januari 2013. Deze 
verklaring is vooral gebaseerd op de programma’s 
van CD&V en SPa waarmee we in oktober ll. een 
groot deel van de kiezers konden overtuigen. 
Kwaliteit van dienstverlening, solidariteit, 
preventie, participatie en duurzaamheid zijn 
enkele kernwoorden. We zetten deze begrippen 
samen met u de komende maanden om in 
concrete beleidsvoorstellen. En we voeren deze 
de komende zes jaar uit, zodat onze gemeente 
verder blijk geeft van een moderne en dynamische 
aanpak.

U mag daarvoor rekenen op de inzet van de 
volledige CD&V ploeg.

We stellen onze mandatarissen hier verder aan 
u voor zodat u met hen contact kan opnemen 
met uw vragen en voorstellen. Want CD&V staat 
midden de mensen en werkt voor haar inwoners. 
Dat willen we zijn, vandaag en de komende jaren. 
Daarvoor hebt u ons verkozen en aangesteld. U 
kan op ons rekenen.

We hopen ook u te ontmoeten 
op zondag 10 februari in CC 
Nova om samen met Vlaams 
minister Hilde Crevits te 
toosten op een succesvol jaar!

Danny Claeys, 
burgemeester

Colofon
Eindredactie: Pieter Blomme, pieter.blomme@dbz.be
Foto’s: Ivan Schaubroek, ivan.schaubroeck@telenet.be
Verantwoordelijke uitgever : Danny Claeys, Stationsstraat 121, 9810 Nazareth-Eke
Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd of geciteerd, graag met bronvermelding CD&V Nazareth-Eke.

Zondag 3 maart 2013 van 9u tot 13u
Parochiaal Centrum, Dorp 22, Nazareth

Inleg: 1,5 euro - Prijzenpot: panklare kippen en braadworst.
Voor kaarters gratis tombola met waardevolle prijzen.

Een warme oproep aan alle vurige kaartliefhebbers
om in een ontspannen sfeer een kaartje te komen leggen.
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.

Kaarting
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Beleidsverklaring

Naar een gemeenschappelijk en duurzaam
politiek project voor de periode 2013-2018 !

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober ll. bepaalden de inwoners 
van onze gemeente de samenstelling van de gemeenteraad voor de gemeen-
telijke legislatuur 2013-2018 en daarmee ook de politieke en sociaaleconomi-
sche richting die de gemeente verder zou uitgaan. CD&V en SP.a behaalden 
samen 55% van de stemmen en 13 van de 21 zetels in de gemeenteraad. Deze 
verkiezingsuitslag legitimeert op meer dan voldoende wijze de uitwerking van 
een sterk gemeenschappelijk en duurzaam politiek project.

Het samenwerkingsakkoord dat door beide partijen is ondertekend kwam tot 
stand na een kwalitatieve vergelijking en afstemming van beide partijprogram-
ma’s. Deze programma’s vullen elkaar aan en ondersteunen elkaar. Zij vormen 
logischerwijze de insteek en de rode draad bij het opstellen van de gemeente-
lijke beleidsnota en het financieel beleidsplan met meerjarenplanning voor de 
periode 2014-2019. De start van de nieuwe ‘beleids- en beheerscyclus’ (BBC) in 
onze gemeente per 1 januari 2013 zet daarbij belangrijke mijlpalen uit.

Onze beleidsverklaring geeft vandaag alleen en in grote lijnen het perspectief 
aan waarnaar we willen groeien met de beleidsnota 2014-2019. Deze beleids-
nota zal tot stand komen via een actief proces van beleidsvorming waarbij 
we de aanvullende en verzoenbare voorstellen van alle essentiële stakeholders 
mee in rekening brengen. We geven inspraak en verwachten inbreng van alle 
democratisch verkozen raadsleden via hun verkiezingsprogramma en via hun 
werkzaamheden in de gemeenteraadscommissies. We doen beroep op de er-
varing en de kennis van het managementteam, de gemeentelijke medewerkers 
en de gemeentelijke raden en commissies. Zij beschikken over essentiële ken-
nis over de wijze waarop politieke voorstellen zijn te implementeren. Ook de 
signalen van de inwoners nemen we mee door rekening te houden met alle info 
die zij het bestuur continu geven via persoonlijke contacten, suggestiekaarten, 
meldingen enz. Wat we hoorden en noteerden bij de talrijke huisbezoeken, 
laten we niet verloren gaan. Met de jeugd en andere maatschappelijke doel-
groepen voorzien we nieuwe en eigentijdse inspraakmomenten. Tenslotte, we 
zullen het beleidsplan opstellen in samenwerking met het OCMW, de politie, 
de brandweer en de bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden. Ook de 
Vlaamse prioriteiten zullen mee bepalend zijn voor het beleid dat we de vol-
gende zes jaar kunnen en zullen voeren.

Met dit actief beleidsvormingsproces maken we het onszelf niet gemakkelijk. 
Het jaar 2013 luidt een drukke periode van beleidsvoorbereiding in. We stellen 
hiervoor morgen een concreet werkplan op zodat we op een snelle en door-
dachte wijze die opdracht tot een goed einde brengen.

Maar het vooruitzicht om samen te werken naar een belangrijk nieuw en duur-
zaam gemeentelijk politiek project, ontslaat de nieuwe meerderheid er van-
daag niet van om aan te geven hoe zij de toekomst van onze gemeente wil 
vorm geven. Op basis van het mandaat dat de kiezer ons gaf, schetsen we u 
nu al een aantal krachtlijnen die de essentiële en noodzakelijke fundamenten 
worden voor de op te stellen beleidsnota. Naast deze krachtlijnen gaat hoe 
dan ook belang uit naar ‘gelijkblijvend’ beleid. Budgetten op vlak van onder-
houd van wegen, fiets- en voetpaden, openbare aanplantingen en patrimo-
nium, sociaal beleid en veiligheid vergen onze voortdurende aandacht. Deze 
voortdurende inspanningen halen we hier nu niet specifiek aan maar zij zul-
len vanzelfsprekend een essentieel onderdeel uitmaken van de beleidsnota en 
meerjarenplanning.

Binnen het BBC-verhaal gaat in ieder geval veel aandacht uit naar 
het financieel beleid dat gericht is op een gezond exploitatie-
evenwicht en verantwoorde investeringen binnen de autofinancie-
ringsmarge. Wij streven naar een ernstig financieel beleid met zo 
laag mogelijke en eerlijke belastingen. Daarom onderwerpen we de 

uitgaven aan een doelmatigheidstoets en realiseren we besparingen waar mo-
gelijk. Een kwaliteitsvolle moderne gemeente houden we in stand als de uit-
gaven bijdragen tot een kwalitatieve 
dienstverlening en tot het realiseren 
van de geformuleerde strategische 
doelstellingen.
Om de dienstverlening aan iedereen 
te garanderen en financieel haalbaar 
te maken, zal het sociaal huis hier 
evenzeer een belangrijke rol spelen.

Ook provinciale, Vlaamse, federale en Europese subsidies en bovengemeente-
lijke samenwerking moeten die doelmatigheid ondersteunen.

De aanleg en het onder-
houd van het openbaar 
domein moet het visite-
kaartje van onze gemeente 
blijven. Nog meer aandacht 
zal gaan naar een gefun-

deerde aanpak van het onderhoud en 
de aanleg van wegen, fiets- en voet-
paden.
De lopende wegenis- en riolerings-
dossiers (Warandestraat, Weefstraat, 
Boeregemstraat) werken we af en 
specifieke fietspadendossiers werken 
we verder uit (Astenesteenweg, Klap-
straat, ’s Gravenstraat, Kortrijkseheer-
weg, verbinding Steenweg-Weefstraat 
parallel met N60).
We blijven streven naar een kwali-
teitsvol openbaar vervoer en hanteren 
daarbij het opgestelde ‘Memorandum 
openbaar vervoer’ als leidraad.

Ter bescherming van de open ruimte blijft het gemeentelijk ruimte-
lijk structuurplan hét referentiekader voor het ruimtelijk beleid. 
Grote woonuitbreidingsgebieden volgens het gewestplan worden 
niet aangesneden en we handhaven de verordening ter beperking 
van en de kwaliteitsverbetering van de meergezinswoningen.

Aandacht zal uitgaan naar de bevor-
dering van de woon- en leefkwaliteit 
met speelmogelijkheden voor kinde-
ren en jongeren in samenspraak met 
wijk- en buurtcomités.
We werken verder aan de uitbouw van 
sociale huisvesting. Speciale aandacht 
gaat daarbij naar de seniorenhuisves-
ting ook in en rond de woon- en zorg-
centra.
We bouwen een ‘woonloket’ uit voor 
het stimuleren van een actief woon-
beleid en waar inwoners terecht kun-
nen met al hun vragen over wonen, 
duurzaam bouwen, premies enz.
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoe-
ringsplan ‘Robert Orlentvijver’ zal 
woonzekerheid bieden aan de bewo-
ners in de bestaande recreatiezone in 

Nederbosstraat en Vijverstraat.

Op milieuvlak willen we maximaal werken aan het imago en de 
voorbeeldfunctie van een 
energievriendelijke ge-
meente. Zowel de publieke 
gebouwen als het open-

baar domein hebben hierin een func-
tie. We laten eigenaars en huurders 
weten hoe ze maatregelen kunnen 
nemen die zowel het milieu als hun 
portemonnee ten goede komen.
De beperking van de lawaaihinder van 
E17 en N60 willen we mee helpen aan-
pakken.
Belangrijk blijvende aandachtspunten 
zijn ook de waterzuivering, de aanleg 
van rioleringen, het onderhoud van 
waterwegen en grachten, de distelbe-
strijding en het maai- en snoeibeheer. 
We werken daarvoor aangepast be-
heer uit in samenspraak met alle be-

1

2

3

4



3

Naar een gemeenschappelijk en duurzaam
politiek project voor de periode 2013-2018 !

langhebbenden.
Inzake afvalophaling en bestrijding van de zwerfvuilproblematiek volgen we 
de nieuwe wetgeving op de voet en sturen we bij waar nodig.

Nazareth telt veel cultu-
rele, sport- en jeugd-
verenigingen die, dag in 
dag uit, het sociaal leven in 
onze gemeente een warme 

kleur geven. Deze legislatuur zetten 
we in op de vervollediging en optima-
lisering van de ondersteuning die het 
bestuur in het verleden gaf. Waar mo-
gelijk wordt de dienstverlening aan 
de inwoners versterkt of uitgebreid 
(digitaal loket voor inschrijvingen en 
reservatie van zalen, openingsuren bi-
bliotheek enz.).
Op korte termijn en prioritair zoe-
ken we naar een financieel verant-
woorde oplossing voor de vraag naar 
een jeugdontmoetingsruimte. Ook 
de vraag naar turninfrastructuur en 
indoortennis onderzoeken we in sa-
menspraak en samenwerking met de 
betrokkenen.
We bekijken de mogelijkheden voor 
een ‘breder’ gebruik van de sport-
hal, clubhuizen en cafetaria’s en sti-
muleren verder het gebruik van de 
Finse piste door het plaatsen van een 
milieuvriendelijke verlichting.
Ook zal Nazareth actief meewerken aan projecten over Wereldoorlog I.

In tijden van crisis moeten we zuinig en weloverwogen met de mid-
delen omspringen. Wij zijn overtuigd van het solidariteitsprin-
cipe en het kan niet dat de crisis afglijdt en terechtkomt op de 
schouders van de zwaksten. Evenredig de lasten verdelen is een 
belangrijk principe. De kwaliteit van een samenleving wordt immers 

mee bepaald door de mate van zorg die uitgaat naar de meest kwetsbaren. 
Bijzondere aandacht gaat uit naar kinderen en specifiek naar het voorkomen 
van kinderarmoede en armoede bij de kwetsbare groep alleenstaanden.
‘Allen aan het werk’ is een streefdoel binnen Nazareth met meer dan 7000 
arbeidsplaatsen. Toeleiding tot de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen blijft 
een constante opgave.
Aandacht voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, zorg voor het beheersbaar 
houden van de energiefacturen, stimuleren van maatschappelijke en culturele 
participatie voor alle groepen binnen onze gemeenschap zijn speerpunten bin-
nen het sociaal beleid.

We starten op gemeentelijk vlak een 
gestructureerd overleg op rond het 
lokaal flankerend onderwijsbeleid en 
onderzoeken de mogelijkheid tot aan-
passing van de jaarlijkse gemeentelij-
ke tussenkomst voor extra activiteiten 
voor de leerlingen in al onze basis-
scholen. De infrastructuur van het ge-
meentelijk onderwijs passen we aan 

aan de capaciteitsnoden. We behouden en breiden waar mogelijk de dienst-
verlening voor kinderopvang uit.

Vanuit het beleid gaat uiteraard bij-
zondere aandacht naar de steeds gro-
ter wordende groep van senioren. ‘Ac-
tief ouder worden’ is een slagzin die 
ook binnen ons beleid terug te vinden 
is. Het faciliteren van sport, cultuur, 
vorming, ontspanning en ontmoeting 
zorgt ervoor dat ouderen actief blij-
ven op diverse domeinen. Het opne-
men van taken binnen het ruime kader 

van vrijwilligerswerk geeft vele ouderen de kans om blijvend hun talenten te 

kunnen inzetten. Met het voorkomen van vereenzaming en met een voldoende 
aangepast en gediversifieerd zorgaanbod (residentiële opvang, kortverblijf, 
dagverzorging, seniorenrestaurant, zorgflats ...) gaat heel bijzondere aandacht 
naar die specifieke groep van ouderen.
Als FairTradeGemeente willen we iedereen verder bewust maken van het be-
lang en de kansen verbonden aan internationale samenwerking. We stimuleren 
opbouwende initiatieven met en ten voordele van mensen en groepen in het 
Zuiden of in ontwikkelingslanden.

Nazareth wordt als eco-
nomisch knooppunt 
verder uitgebouwd onder 
andere met de uitbreiding 
van het bedrijventerrein 

Prijkels/Callemoeie met zo’n 50 ha. 
Ongeveer 10 ha hiervan zal gaan naar 
de (her-)lokalisatie van lokale bedrij-
ven.
We voeren een stimuleringsbeleid 
voor de horeca en werken een terrassenbeleid uit.
We bewaken de landbouwgedachte in de komende ruilverkaveling met als 
oogmerk het behoud van de huidige landbouwoppervlakte. We evalueren en 
herzien de verordening op de aanleg van groenbuffers.

Het garanderen van de veiligheid blijft een van onze belangrijke 
prioriteiten. Daarbij is preventie de sleutel tot de vermindering 
van het aantal ongevallen, inbraken en vandalisme.
Waar mogelijk en verant-
woord zetten we in op 

een uitbreiding en ondersteuning van 
de werking van de BIN’s (buurtinfor-
matienetwerken). De versterking en 
verbreding van hun werking zien we 
vooral in het kader van een meer in-
tegrale wijkwerking. Camera- en vi-
deo-bewaking ondersteunen we op 
het openbaar domein en op de op- en 
afritten van grote invalswegen.

Tenslotte willen we in elke fase van ons beleid de belanghebben-
den betrekken voor, tijdens en na de verschillende projecten en 
de dienstverlening. We 
doen dit met aangepaste 
technieken en methoden 

(zoals inspraaktafels, enquêtes, wijk- 
en buurtgesprekken …).
Het bestaande melding- en klachten-
systeem willen we evalueren en opti-
maliseren, evenals het gemeentelijk e-
government en communicatiebeleid.

Tot hier een schets van de krachtlijnen voor onze opdracht voor de komende 
zes jaar. We willen en zullen hieraan hard werken om deze opdracht tot een 
goed einde te brengen.
Samen vormen deze krachtlijnen de insteek voor een samenhangend en voor-
uitstrevend meerjarenactieplan voor de komende periode. Zij worden nu ver-
der geconcretiseerd in samenwerking met de administratie, de politieke ver-
tegenwoordigers en de adviesorganen en met de inspraak van de inwoners en 
diverse participatie-initiatieven. Elke mandataris zal daartoe voor wat zijn/haar 
verantwoordelijkheden betreft, deze krachtlijnen verder uitwerken. Dit is een 
startpunt voor de volgende maanden zodat het overleg- en participatieproces 
inhoudelijk wordt verrijkt.
Met deze beleidsverklaring maken wij onze beleidsintenties kenbaar en  
reiken we u de hand. Samen zijn we in staat onze mooie gemeente verder 
te ontwikkelen tot een gemeente waar ‘samen werken’ de basis vormt van een 
gezamenlijke vooruitgang als antwoord op de vele uitdagingen maar ook de 
vele kansen.

Namens de gemeentelijke meerderheid, de fracties van CD&V en SP.a
Danny Claeys, burgemeester
Nazareth, 2 januari 2013
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Onze mensen vóór Nazareth-Eke

Viviane DE PREESTER
• 4e Schepen (land- en tuinbouw, plattelandsbeleid, 

buitenschoolse kinderopvang, gezondheidszorg, 
 toerisme en recreatie en feestelijkheden)
• Scheldestraat 25
• tel. 09 384 59 38 of 0472 45 88 15
• e-mail vivi.depreester@yucom.be

Danny CLAEYS
• Burgemeester (algemeen beleid, personeel, communicatie, 

intercommunales, politie, brandweer, erediensten, bevolking 
en burgerlijke stand, begraafplaatsen, internationale 
contacten, ruimtelijke ordening en stedenbouw)

• Stationsstraat 121
• tel. 09 382 82 84 (gemeentehuis) of 0476 41 78 70
• e-mail burgemeester.claeys@nazareth.be

Christiaan VAN HERZEELE
• 2e Schepen (openbare werken, wegen, gebouwen en 

patrimonium, nutsvoorzieningen, markten en economie)
• Boeregemstraat 22
• tel. 09 384 18 06 of 0475 84 18 06
• e-mail schepen.van.herzeele@nazareth.be

Ivan SCHAUBROECK
• 5e Schepen 2013-2015 (sport, onderwijs, kunstonderwijs, 

mobiliteit en verkeersveiligheid, informaticabeleid, 
 huisvesting)
• Steenweg Deinze 140
• tel. 09 384 46 84 of 0477 39 09 23
• e-mail schepen.schaubroeck@nazareth.be

Thomas VAN ONGEVAL

• 1° Schepen (financiën, begroting, jeugd en cultuur)
• Lijsterstraat 3
• tel. 09 385 63 52 of 0473 35 31 47
• e-mail thomasvanongeval@nazareth.be

Ria VERCRUYSSE

• Gemeenteraadslid / Schepen 2016-2018
• Bosstraat 130
• tel. 09 385 62 03 (doorschakeling naar GSM)
• e-mail schepen.vercruysse@gmail.com

Annemie DE GUSSEM
• 6° Schepen en voorzitter OCMW (OCMW, sociaal beleid, 

seniorenwerking en tewerkstelling)
• ’s Gravenstraat 191 B
• tel. 09 385 57 15 of 0496 32 61 74
• e-mail voorzitter@ocmwnazareth.be of 
 schependegussem@nazareth.be

Raf DE VOS

• Voorzitter gemeenteraad
• Stationsstraat 22
• tel. 09 385 52 36 of 0476 42 93 69
• e-mail raf.de.vos@telenet.be

Freddy VERTRIEST

• Gemeenteraadslid
• Dorp 17, bus 1
• tel. 09 385 45 00 of 0476 089 366
• e-mail vertriest@skynet.be

Dirk Le Roy

• Gemeenteraadslid
• Warandestraat 20
• tel. 0473 94 11 43
• e-mail dirkleroy.cdenv@skynet.be

Geert Vander Plaetsen-De Cnuydt

• Gemeenteraadslid
• Kortebosstraat 15
• tel 09 385 59 18 of 0495 75 72 83
• e-mail geertvdp1@telenet.be

Nathalie DHONDT

• Gemeenteraadslid
• Steenweg Deinze 157
• tel. 0499 59 36 95
• e-mail nathalie_dhondt@hotmail.com

Ann De Vuyst

• Lid OCMW raad en vast bureau
• Camiel Fremaultstraat 25
• tel. 09 385 67 58 of 0470 38 86 49
• e-mail advuyst@telenet.be

Paul VAN DE SYPE

• Lid OCMW raad
• Camiel Fremaultstraat 23
• tel. 0477 736 039
• e-mail paul.vandesype@gmail.com

Femke Colenbie

• Lid OCMW raad
• ’s Gravenstraat 64B-2
• tel. 0477 96 40 41
• e-mail femke_colenbie@hotmail.com

Tine VAN AUDENAERDE
• Lid OCMW raad
• Jagerstraat 7
• tel. 09 384 72 11 of 0478 58 09 08
• e-mail tinevanaudenaerde@gmail.com
 of tinevanaudenaerde@hotmail.com


