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Beste inwoner van Nazareth-Eke,
Beste CD&V sympathisant,

“De tijd vliegt snel, gebruik hem wel”: elk van ons 
is ongetwijfeld vertrouwd met dit spreekwoord. 
Ook 2013 is opnieuw voorbijgevlogen maar onze 
gemeente kan er tevreden op terugblikken.

Onze dynamische bestuursploeg (burgemeester, 
schepenen en gemeente- en OCMW-raadsleden) 
heeft –samen met de administratie- bergen werk 
verzet om het beleidsplan voor deze legislatuur 
op te maken.

U herinnert zich ongetwijfeld ‘Nazareth aan Zet’ 
nog, waarin wij ook aan elk van jullie vroegen 
waar de aandacht de komende jaren best naartoe 
zou gaan.

Uit al deze ideeën is het beleidsplan ontstaan. 
Jammer genoeg zijn niet alle maatregelen even 
populair, maar ze moeten gekaderd worden 
binnen het gegeven dat we onze gemeente 
financieel leefbaar willen BLIJVEN houden. Dit 
was immers steeds het motto van onze partij 
in het verleden. Bovendien bulkt het huidige 
beleidsplan van de dynamiek aan acties die de 
komende jaren worden uitgevoerd. Onze leuze 
bij de gemeenteraadsverkiezingen “want wij zijn 
doeners” blijven we hierbij getrouw. Wij zijn fier op 
dit beleidsplan én op de visie die dit plan uitstraalt 
voor het gemeentelijk beleid. U ontdekt hierover 
meer in deze editie.

CD&V hecht, zoals steeds, veel belang aan een 
open communicatie en dialoog. Ik nodig u dan 
graag (opnieuw) uit om permanent in dialoog 
te gaan met onze beleidsploeg (mandatarissen 
en bestuursleden), maar ook via internet (mail, 
Facebook en Twitter @hansheyse). Wij vinden het 
namelijk belangrijk om te weten wat er leeft in 
onze gemeente.

Tenslotte wensen wij  u en uw dierbaren het 
allerbeste toe voor 2014, in een goede gezondheid, 
maar vooral in een aangename gemeente. Wij 
ontmoeten u graag op onze valentijnsreceptie 
en/of tijdens vele andere evenementen die ons 
verenigingsleven organiseert.

Vriendelijke groeten,

Hans Heyse,   Danny Claeys,
Voorzitter    burgemeester
gemeentelijk
CD&V Nazareth-Eke Colofon

Contact: cdenv.nazareth.eke@gmail.com
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.

Uitnodiging

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

VALENTIJNSRECEPTIE
Zondag 23 februari 2014 om 10u30

CC Nova, Steenweg 92 Eke-Nazareth

Uw aanwezigheid 
zou ons 

plezier doen.

Toespraak door 

Wouter Beke

Zondag 9 maart 2014 van 9u tot 13u
Parochiaal Centrum, Dorp 22, Nazareth

Inleg: 1,5 euro - Prijzenpot: bier en worst.
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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Tijdens de laatste zitting van december keurde de gemeenteraad het meer-
jarenbudget goed voor de jaren 2014 tot en met 2019.  Daarin worden alle 
beleidskeuzes uit “Nazareth van A tot Zet” en de komende investeringen in 
cijfers omgezet. 

Het uitgangspunt bij de opmaak van de budgetten voor de komende jaren 
is het aanbieden van een kwaliteitsvolle dienstverlening en de realisatie van 
de verschillende beleidsdoelstellingen. Dit past binnen een financieel kader, 
met zo laag mogelijke en eerlijke belastingen. 
In financieel onzekere tijden vergt dit voor alle Vlaamse gemeenten een be-
langrijke opdracht. Daarbij werden alle uitgaven voor de komende zes jaar 
minutieus aan een doelmatigheidstoets onderworpen en werden besparin-
gen gerealiseerd. Het goedgekeurde budget is opgemaakt met het oog op 
het behoud van de financieel gezonde toestand van de gemeente, waarbij 
de lasten niet worden verschoven naar de toekomstige generaties.

Daarom hebben we – veel strenger dan wat Vlaanderen oplegt – midden 
2013 drie vaste bakens vastgelegd op de lange termijn, met  in 2019 (1) een 
kasresultaat van minstens 1,5 miljoen euro,  (2) een ruime “autofinancie-
ringsmarge” (dit is de indicator voor het structureel evenwicht) en (3) een 
schuldratio lager dan 1 (dit zijn de uitstaande leningen t.o.v. de ontvangsten 
op jaarbasis).

Uit het goedgekeurde budget blijkt dat we deze eigen doelstellingen ruim 

halen. Om het plaatje rond te krijgen werd een evenwicht gezocht tussen 
besparingen en bijkomende ontvangsten. Zo wordt er jaarlijks 400.000 
euro bespaard op de werkingskosten (= 15%). De komende jaren voorzien 
we geen verdere uitbreiding van het personeelskader en goede afspraken 
binnen de politie-, brandweerdiensten en het OCMW te maken omtrent de 
gemeentelijke bijdragen. 

Om het financieel evenwicht te bereiken, werden enkele retributies en be-
paalde belastingen aangepast. Hierdoor kunnen we de stijgende kosten voor 
de gemeente voldoende ondervangen. Rekening houdend met de gevolgen 
van de financiële crisis voor de gezinnen en de bedrijven werd uitdrukkelijk 
gekozen om niet te raken aan de aanvullende personenbelasting (blijft op 
6,9%) en de algemene gemeentebelasting voor gezinnen en bedrijven.  De 
opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen licht met 100 opcentie-
men van 1.150 naar 1.250 opcentiemen. Met deze belastingen blijft Nazareth 
bij de laagste van de provincie Oost-Vlaanderen. Voor de rest van de legisla-
tuur blijven de vastgelegde tarieven gelijk.

Uit het meerjarenbudget blijkt ook dat de reële schuldpositie van de ge-
meente vrij gunstig is. Door een gestage afbouw van de schuld weten we 
ook de kosten voor schulduitgaven te beperken. De schuldgraad (dit zijn 
de uitstaande schulden ten opzichte van de netto-ontvangsten) zakt van 
0,82 in 2014 naar 0,59 in 2019. Een schuldgraad onder de 1 getuigt van een 
financieel duurzaam beleid.

Onze doelstelling is duurzame mobiliteit bewaken met een vlot en veilig 
verkeer als basisvoorwaarde:

• Tijdens de huidige legislatuur zullen maar liefst 13 km nieuwe fietspaden 
worden aangelegd. De realisatieplanning daarvoor is vastgelegd. Het gaat 
o.a. over de ’s Gravenstraat, de Warandestraat, de Weefstraat en Boeregem-
straat.

• Uitwerken van een onderhoudsplan voor de bestaande en nieuwe trage we-
gen waarbij zal gestreefd worden om jaarlijks 1/6de van de totale lengte van 
de in gebruik zijnde voetwegen te herstellen en in te richten waar nodig.

• Aanleggen en/of inrichten van een parkeerzone voor langparkeren van 
vrachtwagens.

• Waar nodig aanleggen van uitwijkstroken voor landbouwvoertuigen.

• Afgebakende zones met beperkte parkeertijd (blauwe zone) evalueren en 
bijsturen op vlak van parkeertijd i.f.v. de bestaande behoeften bij de inwoners 
in het algemeen en de horeca- en handelszaken in het bijzonder.

• Naar analogie met de octopusroute een route ‘veilig naar de sporthal’ uitwer-
ken.

• Oplaadpunt installeren voor elektrische fiets en eventueel elektrische auto’s 
aan het station en indien noodzakelijk aan de fietsstalling in beide dorpscen-
tra.

• Kanaliseren van het zwaar verkeer op de driehoek E17-N60-N35 i.s.m. AWV 
door onze medewerking te verlenen aan het vrachtwagenrouteplan van 
AWV.

13 km nieuwe fietspaden

Nazareth: financieel gezond; vandaag 
en morgen!

Verenigingsleven blijft top

Belangrijke actiepunten zijn:

• Nazareth werkt vanuit een integrale vrijetijdbenadering waarbij aandacht 
gaat naar elke deelsector en elke doelgroep.

• Kansengroepen stimuleren deel te nemen aan het verenigingsleven en het 
vrijetijdsaanbod. Om deze doelstelling te verwezenlijken wordt de partici-
patiepas overwogen.  

• Ondersteunen van het verenigingsleven

Van fundamenteel belang is dat Nazareth, ook voor sport, optimaal inspeelt op 
de ‘Vlaamse beleidsprioriteiten’.

De focus is vooral gericht op doelgroepen zoals senioren, mensen met financi-
ele problemen en mensen met een fysieke beperking. Ook via de Burensport-
dienst, waarvan Nazareth deel uitmaakt, kunnen deze doelgroepen participeren 
aan sportactiviteiten. Hiervoor wordt een reglement opgesteld ter subsidiering 
van sportactiviteiten i.s.m. de instellingen die deze doelgroepen begeleiden.

In de huidige sportinfrastructuur zal polyvalent gebruik mogelijk worden. Er 
wordt onderzocht in hoeverre de sporthallen kunnen opengesteld worden 
voor andere evenementen voor zover dit geen belemmering vormt voor de 
sportactiviteiten die er doorgaan. Voor OTV werken we een duurzame, financi-
eel verantwoorde oplossing uit.

Thomas Van Ongeval, 
schepen

Danny Claeys,
burgemeester

Christiaan Van Herzeele,
schepen

Viviane De Preester, 
schepen

Ivan Schaubroeck,
schepen

Annemie De Gussem,
schepen, OCMW-voorzitter

Raf De Vos,
voorzitter gemeenteraad

Ria Vercruysse,
gemeenteraadslid



Dienstverlening uitbouwen op maat van alle sociaal begunstig-
den met extra aandacht voor de meest kwetsbaren.

De gemeente voorziet in de organi-
satie van heel wat dienstverlening 
waar de inwoners volop gebruik kun-
nen van maken. Enkele  daarvan zijn 
de sportkampjes, de buitenschoolse 
kinderopvang, culturele manifesta-
ties, de OCMW-klusjesdienst... Om 
deze dienstverlening kwalitatief op 
peil te houden, zullen noodgedwon-
gen een aantal tarieven verhogen.

De gemeente heeft echter midde-
len gereserveerd om een ‘sociaal 
vangnet’ uit te bouwen en er op die 
manier de participatie van de meest 
kwetsbaren te garanderen. Er wordt 
gewerkt aan een systeem van ‘socia-
le correctie’ enerzijds door tariefver-
laging voor bepaalde doelgroepen 

anderzijds door een teruggave op de deelnameprijs.

Het Sociaal Huis zal instaan voor de uitwerking van dit systeem. Concrete ge-
gevens en bedragen zullen later bekendgemaakt worden.

Nazareth uitbouwen als ‘ouderenvriendelijke’ gemeente met 
aandacht voor zowel  actieve als zorgbehoevende ouderen.

Opmaken van een visienota over de aanpak van de vergrijzing

In 2012 was reeds 19% van de Nazarethse 
bevolking 65+. Prognoses geven aan dat 
dit cijfer naar de toekomst enkel nog zal 
stijgen. Daarbinnen zien we bovendien 
een forse toename van het aantal 80+ers. 
We willen strategisch nadenken over de 
effecten van de vergrijzing of ‘verzilve-
ring’ op onze lokale samenleving om te 
komen tot structurele keuzes en speci-
fieke acties gericht tot deze doelgroep. 
We beschikken vanuit de omgevingsana-
lyse over demografische cijfergegevens. 
Daarnaast hebben we vanuit het OCMW  
met de hulp van vele vrijwilligers en in sa-
menwerking de VUB reeds een aantal uit-
gebreide bevragingen georganiseerd van 
zowel de groep van 60+ers  als de groep 
van 80+ers. Ook actuele maatschappe-
lijke tendensen op vlak van activering, 
gezondheid, zorgverlening, levenslang wonen....zullen mee in rekening worden 
genomen. 

Voor de opmaak van een concreet plan zal er zeker ook een beroep gedaan 
worden op ‘deskundige’inwoners die met deze thematiek op een of andere 
manier  vertrouwd zijn.  Er komt zeker nog een oproep in de gemeentelijke 
infokrant, geef je naam op indien je interesse hebt.

Opvang van 
198 kinderen in BKO

Onze buitenschoolse kinder-
opvang met haar locaties in 
beide deelgemeenten be-
hoort tot  een van de best 
uitgebouwde en erkende 
buitenschoolse opvanginiti-
atieven uit de regio.  198 kin-
deren kunnen er terecht voor 
voor- en naschoolse opvang, 
en tijdens de schoolvakan-
ties. 

Niettemin worden we ge-
confronteerd met het kos-
tenplaatje dat er aan vast-
hangt , wat overeenkomt 
met een tekort van meer 
dan €200.000 op jaarba-
sis.  2014 wordt dan ook het 
jaar om te zoeken naar een financieel evenwicht, want onze primordiale 
doelstelling blijft om betaalbare, kwalitatieve en integrale opvang aan te 
bieden het hele jaar door. De huidige tarieven worden vanaf het volgend 
schooljaar geactualiseerd, maar blijven nog heel wat democratischer 
dan andere opvanginitiatieven. Het sociaal  tarief voor gezinnen die het 
iets moeilijker hebben, wordt uitgebreid in samenspraak met het sociaal 
huis. Ook het busvervoer van en naar de BKO nemen we onder de loep 
en in samenspraak met de scholen op alternatieven onderzocht, net als 
de noodzaak naar een betere tijdsinvulling voor 5e en 6e leerjaar. Hier-
bij denken we aan een actieve studiebegeleiding of sportinitiatieven… 
Sport- en speelkampen stemmen we maximaal af op eventuele leemtes 
binnen de BKO.

Veel onderzoekswerk op stapel dus, de concrete uitwerking plannen we 
vanaf 2015.

Bijzondere aandacht voor de 
meest kwetsbaren

Vanaf dit voorjaar kunnen de kinderen uit Eke terecht op een nieuw ingericht 
speelpleintje ter hoogte van de voormalige voetbalterreinen in de Zandstraat. 
Het gemeentebestuur koos voor een natuurlijke aanleg van het speelterrein, in 
het kader van de uitbouw van een groene long in elk van beide deelgemeenten. 
Zoals voorgesteld in het CD&V-verkiezingsprogramma, zijn er ook speeltuigen 
voorzien voor de jongste kinderen. De gemeente diende voor deze aanleg een 
subsidie dossier in bij de Vlaamse Landmaatschappij, waardoor de helft van de 
totale investering van 13.000 euro wordt gesubsidieerd. En nu… spelen maar!

Freddy Vertriest,
gemeenteraadslid

Dirk Leroy,
gemeenteraadslid

Geert Vander Plaetsen, 
gemeenteraadslid

Nathalie Dhondt,
gemeenteraadslid 3

Gelijke kansen voor elk kind

Het gemeentebestuur Nazareth werkt aan gelijke kansen voor elk kind. Alle 
‘netten’ van het basisonderwijs op onze gemeente krijgen een jaarlijkse sub-
sidie van 15 euro per leerling in 2014. Deze subsidie wordt geleidelijk opge-
trokken tot 25 euro per leerling in 2017. Deze tussenkomst dient om de kost-
prijs van allerhande schoolse activiteiten zoals, zee-, bos en/of boerderijklas 
te drukken. Trouwens, het maakt het de scholen iets gemakkelijker te voldoen 
aan de opgelegde maximumfactuur.

Nieuw is het oprichten van een inter-scholen-overlegwerkgroep bestaande uit 
de directieleden van alle scholen in onze gemeente met het oog op informatie-
uitwisseling tussen de verschillende actoren in het onderwijsveld. Bovendien is 
er minstens  een jaarlijks overlegmoment voorzien met alle schoolbesturen. 

Het gemeentebestuur biedt een oplossing  aan de vraag naar  kwalitatief ge-
meentelijk basisonderwijs. Het schoolgebouw afdeling Eke wordt binnenkort 
uitgebreid met zes klaslokalen.

Nieuw speelterrein te Eke

Tine Van Audenaerde,
OCMW-raadslid

Femke Colenbie,
OCMW-raadslid

Paul Van De Sype,
OCMW-raadslid

Ann De Vuyst,
OCMW-raadslid
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• Dat de jongste schepen van Nazareth (Thomas) nu reeds een 
contract op zak heeft voor het lezen van de voorbeden op het 
herdenkingsfeest Edemolen October 2014.

• Dat er op de herdenking van de Grenadiers te Eke wel een 
bloemenmeisje was, maar zonder bloemen.

• Dat op dezelfde herdenking Dirk Le Roy een handje kreeg van het 
opperste hoofd van de brandweer met aanspreektitel “Dag Mijnheer 
Pastoor”.

• Dat in de brouwerij te Eke-Nazareth Annemie den djoef van de week 
kreeg, niet van O.T.V. maar van T.V.O.

Dit kruispunt wordt omgevormd tot een semi-conflictvrij kruispunt met ver-
keerslichten. Door de werken in twee fasen te trekken kan de uitvoeringster-
mijn sterk gereduceerd worden.

• fase 0: doorsteken vanaf 12 februari
• fase 1: vanaf 24 februari tot net voor het paasverlof
• fase 2: van paasverlof tot bouwverlof
 
Doorgaand verkeer op de N60 blijft steeds mogelijk op 2 maal 1 rijstrook. Er 
zullen wegomleggingen zijn:

• Gent --> Deinze
• Gent --> Gavere-Dikkelvenne
• Oudenaarde --> Gavere
• Oudenaarde --> Deinze
 
Fietsers zullen niet meer over het kruispunt kunnen rijden tijdens de werken, er 
wordt een veilig alternatief voorzien voor hen.

Eind van de werken wordt voorzien voor de periode van het bouwverlof.

Wegenwerken kruispunt Vogelzang
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Vlaamse, Federale en 
Europese verkiezingen 2014

OP 25/05/2014 gaan we naar de stembus om onze vertegenwoordigers te kie-
zen in het Federaal, Vlaams en Europees Parlement. CD&V pakt alvast uit met 
volgende klinkende namen op onze lijst:
 
FEDERAAL: Pieter De Crem (huidig vice-eerste minister en minister van De-
fensie) trekt de lijst, Stefaan Vercamer staat op drie en Veli Yuksel vult de 
vierde plaats in. Eerste opvolgers op de federale lijst zijn Sarah Claerhout en 
Vincent Van Peteghem uit De Pinte.
 
VLAAMS: Joke Schauvliege (huidig minister van Cultuur & Leefmilieu) is lijst-
trekker, Cindy Fransen op drie, gevolgd door Robrecht Bothuyne, Valerie Tael-
deman staat op vijf. 
De eerste opvolgers zijn Jenne De Potter en Leentje Grillaert
 
EUROPEES: Marianne Thyssen trekt de lijst, Ivo Belet staat op de tweede plaats 
en Steven Vanackere op drie.
 
Allemaal sterke kandidaten die uw steun zeker verdienen! Uiteraard wordt deze 
lijst nu nog verder aangevuld met vele medekandidaten die van deze model-
lijst, een sterke en krachtige volledige provinciale lijst zullen maken.

Nog dit!!
Wilt u meewerken aan de dynamische werking van CD&V Nazareth-Eke, 
neem dan contact op met Pieter Blomme op pieter.blomme@dbz.be. 
Wij verwelkomen u graag!

Vanaf 1 januari 2014 is de bibliotheek te Nazareth zes uur per week langer open 
en wordt een einde gemaakt aan de vroegere versnipperde openingsuren. 
Waar vroeger er elke dag andere openingsuren waren, zal de bib voortaan op 
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geopend zijn van 14u tot 19u en op 
donderdag (vanwege de markt) en zaterdag telkens van 9u tot 12u. Met een 
verruiming van de openingsuren willen we de bibgebruikers nog meer de mo-
gelijkheid geven om een bezoek te brengen en te genieten van de klantvrien-
delijke en kwaliteitsvolle dienstverlening. De komende jaren wil de Nazarethse 
bib uitgroeien tot een beleefbibliotheek waar, naast een ruime collectie aan 
boeken, dvd’s, cd’s en strips, ingezet wordt op het aanbieden van de nieuwste 
technologieën, zoals gratis draadloos internet, het uitlenen van e-books (di-
gitale boeken), fundels (kinderboeken die ook via de computer of tablet tot 
leven komen), kamishibais (boeken met vertelplaten) enzovoort.

Uitbreiding openingsuren
bibliotheek Nazareth

De ruilverkaveling Schelde-Leie heeft een oppervlakte van 2700 ha op het 
grondgebied van Nazareth, De Pinte, Sint-Martens-Latem, Gent en Deinze. De 
belangrijkste doelstelling van het ruilverkavelingsproject is een verbetering van 
de agrarische structuur via het ruilen en herverkavelen van landbouwgronden. 
Daarnaast kan een  betere inrichting van de regio tot stand worden gebracht, 
met oog voor integraal waterbeheer en de uitbouw van een recreatief net-
werk.
Om de mogelijke effecten van bovenstaand plan op mens en milieu in kaart te 
brengen, werd een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgemaakt. Mo-
menteel loopt het openbaar onderzoek waarbij elke inwoner binnen het stu-
diegebied zijn bezwaren of adviezen kan indienen. 
Begin februari start het openbaar onderzoek van het eigenlijke ruilverkave-
lingsplan. Elke betrokken eigenaar of pachter krijgt een persoonlijk schrijven 
met info en een oplijsting van zijn betrokken percelen. Naast een informatie-
vergadering komen er een 5 tal zitdagen in Nazareth voor individuele uitleg. 
Al de ingediende bezwaren worden gebundeld en met het advies van het ge-
meentebestuur behandeld in de coördinatiecommissie van de RVK.  De minis-
ter zal uiteindelijk beslissen of deze ruilverkaveling nuttig verklaard wordt, en 
in welke mate het plan bijgestuurd kan worden. Tegen 2018 kan het plan dan in 
concrete uitvoering gaan. 
Vanuit de gemeente ondersteunen we ten volle, in bilateraal overleg, de belan-
gen van onze landbouwers binnen dit ‘VLM-Ruilverkavelingsproject’ en waken 
we over het maximaal behoud van de landbouwgrond binnen dit proces. 

Ruilverkaveling Schelde-Leie
gaat in openbaar onderzoek


