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“Stem doord

Burgemeester
Johan Van Durme
kandidaat op de
Vlaamse lijst
In Oost-Vlaanderen is de CD&V
klaar voor de verkiezingen van
25 mei a.s. Er werden sterke
lijsten opgesteld voor zowel Europa, het federaal parlement en
het Vlaams parlement. Daarbij
koos de partij in eerste instantie
voor mensen die erg goed zijn
ingebed in hun lokale gemeenschap, dus voor mensen die in hun eigen regio of gemeente, veel erkenning
en waardering genieten.
Dat geldt ondermeer en zeker en vast onze burgemeester Johan Van Durme,
die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 ten persoonlijke titel meer
dan 3.000 Oosterzeelse kiezers wist te bekoren. Een man met ruim 32 jaar
ervaring als raadslid, schepen en burgemeester van Oosterzele.
Johan Van Durme stelde mede zijn kandidatuur op uitdrukkelijke vraag van
het voltallige Oosterzeelse CD&V-partijbestuur. Zijn beslissing stoelt tevens op
de ambitie om de belangen van de bevolking van onze gemeente en provincie
in Brussel te verdedigen. 

OOSTERZELE
Johan stapt naar de verkiezingen met de slogan: “Van
Durme tot Schelde”: waarmee hij – met een knipoog
naar zijn eigen naam – wil
aangeven dat hij gaat voor
de bevolking van de ganse
provincie Oost-Vlaanderen.

De

8 op plaats 8”

8 werken van Johan Van Durme
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De acht werken (lees prioriteiten die Johan Van Durme zichzelf stelt) waarvoor onze
kandidaat op plaats 8 van de Vlaamse CD&V-lijst gaat, zijn:
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Werk maken
van meer
handelszaken
en kansen
creëren voor
buurtwinkelen
in de
binnensteden en
de dorpskernen.
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AGB (autonoom gemeentebedrijf) De Kluize – een successtory

De diverse locaties onder het beheer van het AGB
HET GEMEENSCHAPS
CENTRUM ZELF
Met CD&V blikken we wat het nieuwgebouwde GC betreft erg tevreden terug op 2013 en op het eerste kwartaal
van 2014! In september 2013 werd
het tweede ‘Kluizeseizoen’ aangesneden en bogend op het aantal abonnees kunnen we gerust stellen dat het
Oosterzeels publiek zijn weg gevonden
heeft naar het gemeenschapscentrum.

HET IJZEREN HEKKEN,
HET GC DE GANCK EN HET
ERFGOEDHUIS
Ook het IJzeren Hekken doet het goed,
met een heel divers gebruik dat gaat
van particuliere verhuring, over vormingsreeksen tot hobbynamiddagen.
Het GC De Ganck en het Erfgoedhuis
dienen nog steeds als uitvalsbasis van
de erfgoedcel Viersprong Land van
Rode en een aantal erfgoedverenigingen. En met de herstelling van het dak
en vooral de geplande opsmuk- en
uitbreidingswerken aan de keuken van
het GC De Ganck zal het gebruik van
deze site sterk verbeteren. Rest dan
nog – met het oog op veiligheid en
bereikbaarheid – de dringend noodzakelijke heraanleg van het toegangspad.

OUDE GEMEENTESCHOOL
GIJZENZELE

GC De Kluize
Dat niet alleen het publiek, maar ook
de Oosterzeelse verenigingen thuis
zijn in het Gemeenschapscentrum De
Kluize, mag blijken uit de overvolle kalender. Tot het seizoeneinde (begin juli
2014) is zo goed als elk weekend ingenomen door Oosterzeelse verenigingen
die in het GC hetzij op eigen kracht,
hetzij in coproductie met de cultuurdienst hun activiteiten ontplooien. De
kalender voor de jaargang 2014-2015
begint overigens ook al stilletjes dicht
te slibben. Een succes zonder meer!

De site Oude Gemeenteschool Gijzenzele biedt momenteel onderdak aan het
Gijzels heemkundig genootschap van
de kerkuilen en aan jeugdhuis Plectrum. Het is de bedoeling dat dit pand
stapsgewijs ook ter beschikking wordt
gesteld van andere geïnteresseerde verenigingen.

TREFCENTRUM DEN AMB8
Trefcentrum den Amb8 kende een iets
moeilijker start, maar doet het sinds
een paar maand ook in toenemende
mate goed. Om dit complex nog aan-

trekkelijker te maken worden de komende maanden nog een aantal ingrepen voorzien. We zijn ook hier zeer
hoopvol!
Overigens zijn de diensten van PWA en
DOO voorlopig nog gehuisvest in “den
Amb8” al denkt de CD&V ernstig na
over het overbrengen van deze kantoren naar een nieuwe bestemming en
dit mede om de toegankelijkheid, de efficiëntie en werking van deze diensten
nog verder te optimaliseren.

SPORTHAL DE KLUIZE
De sporthal die inmiddels reeds enkele
decennia voor het Oosterzeels publiek
beschikbaar staat en sinds jaren een
goede werking kent, gaat door op dat
elan.
Blijkt evenwel dat het gebouw en de
sportinfrastructuur na al die jaren nood
heeft aan een grondige opknapbeurt.
Het AGB liet in die optiek door SOLVA een technische studie uitvoeren. De
bevindingen en adviezen van SOLVA
zullen de komende jaren – rekening
houdend met de financiële draagkracht
van het AGB en de gemeente – worden geïmplementeerd.
Ook wat sport betreft zal de komende
jaren werk worden gemaakt van een
vernieuwende zowel infrastructurele als
inhoudelijke programmatie die meer
aanleunt bij de noden en behoeften
van deze tijd. 

Programmatie –
Vrijetijdsaanbod
Het 2de seizoen van GC De Kluize loopt goed. De
mix van eerder gedurfde voorstellingen (aantrekkelijk via het gunstige Kluize abonnement) en eerder
laagdrempelige producties, wordt door het publiek
gesmaakt. Ook de geslaagde coproducties met de
lokale verenigingen en met gemeentelijke advies
raden vergroten het draagvlak. Om de uitgaven
onder controle te houden werd en wordt resoluut
gekozen voor een aanpak die enerzijds refereert
naar de pioniersjaren van de culturele dienst en
anderzijds opteert voor een gestage, gezonde groei,
waarbij talent/faciliteiten van eigen bodem ruim de
kans krijgen. Er wordt tevens beoogd de eigen Oosterzeelse gemeenschap maximaal te betrekken bij de
werking, o.a. door bij professionele gezelschappen/
theatermakers/muzikanten/koren ook lokale ‘amateurkunstenaars’ in te schakelen. 
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V.l.n.r. de AGB-bestuurders Filip Vermeiren, Linda De Vos,
Lucien De Mulder, Christianne Immegeers-Schreyen en Paul
Cottenie (ontbreekt op de foto: Christiane De Smaele).

www.oosterzele.cdenv.be

PWA en OCMW starten samen
“Seniorengezelschapsdienst” op!
Ook in Oosterzele is er sprake van een
vergrijzing van de bevolking. Onze gemeente telt circa 1.700 zeventigplussers, waarvan meer dan 500 alleenstaanden. Het betreft daarbij voornamelijk nog actieve, thuiswonende senioren.
En dat wil de CD&V graag zo houden.
Het is immers belangrijk om “senioren
zo lang mogelijk in hun vertrouwde
thuisomgeving te laten wonen”.
Om zulks mogelijk te maken, wordt ondermeer werk gemaakt van:
• het verder uitbouwen van toegankelijke thuiszorgdiensten door het
OCMW;
• het opstarten van een “seniorengezelschapsdienst” voor senioren.
Els De Turck, Peter Willems en Lucien De Mulder vertegenwoordigen de
CD&V in de Raad van Bestuur van de
vzw PWA/DOO (Dienstenonderneming
Oosterzele). Dit trio draagt tevens, samen met de collega-bestuurders van de
Raad van Bestuur, de verantwoordelijkheid voor de werking van deze dienstenonderneming die in de schoot van
het PWA opereert en inmiddels meer
dan 50 personen te werk stelt en meer
dan 250 klanten bedient.

Peter

Els

Lucien

Els De Turck, is als OCMW-voorzitter
en voorzitter van de Raad van Bestuur
van het PWA de sleutelfiguur tussen
deze 2 diensten.
Peter Willems was gedurende de
voorbije legislatuur voorzitter van het
PWA en bekleedt nu de functie van secretaris.
Lucien De Mulder beschikt als één
van de bestuurders van het eerste uur
over heel wat kennis en ervaring inzake het PWA-beleid.
De seniorengezelschapsdienst beoogt onze bejaarden waar mogelijk

hulp te bieden in het dagelijks leven.
Dat kan gaan van een bezoekje, gezellig keuvelen bij het drinken van een
kop koffie, voorlezen uit de krant, het
maken van een wandeling of hulp bieden bij het doen van boodschappen.
Op die manier ondersteunen we onze
thuiswonende senioren en trachten
we tegelijk de vereenzaming tegen te
gaan in een maatschappij waar mensen niet altijd meer kunnen rekenen
op familie (in tal van gezinnen gaan
beide partners uit huis werken), buren,
mantelzorgers, … om een handje toe
te steken. Voor het PWA van Oosterzele is dit een nieuwe activiteit.
Tegelijk gaat ook de meer reguliere
en bekende PWA-werking onverminderd door. PWA geeft aan langdurig
werklozen de mogelijkheid om zich actief in te zetten voor onze maatschappij, contacten te leggen en een opstap
te maken naar het reguliere arbeids
circuit. Een 10-tal PWA-medewerkers
genoot inmiddels een passende opleiding en staat nu paraat om aan de slag
te gaan.
CD&V-Oosterzele en inzonderheid Els,
Peter en Lucien staan altijd open voor
suggesties en vragen. 

CD&V-Oosterzele wenst van NMBS
een betere dienstverlening in Zuid-Oost-Vlaanderen
De CD&V van Oosterzele neemt kennis van het nieuwe vervoersplan van de
NMBS in onze provincie. Niet in het
minst omdat onderzoek aantoont dat
zeer veel mensen uit Zuid-Oost-Vlaanderen aangewezen zijn op pendelverkeer. Daarbij is een goed, modern en
stipt openbaar vervoer onontbeerlijk.
Het voorliggende nieuwe vervoersplan
van de NMBS bevat zeker positieve
elementen, maar een meer kritische lezing leert dat de algemene balans voor
onze provincie eerder negatief omslaat.
Positief en toe te juichen is dat er per
uur 4 IC-verbindingen zullen zijn tussen
Gent en Brussel. Anderzijds – en dat
is allerminst positief – nemen de
reistijden toe en gaat het aanbod
erop achteruit. De rechtstreekse
piekuurtrein tussen Gent Dampoort en
Brussel wordt geschrapt, zodat pendelaars ten zuiden en ten oosten van
Gent de dupe dreigen te worden.
Daarbij blijven Oudenaarde en Zottegem niet gespaard. Het aantal piekuurtreinen naar Brussel wordt in Oudenaarde teruggebracht van 3 naar
2 en in Zottegem zelfs van 5 naar
3. Nochtans zijn deze steden (verbindingen) voor heel wat pendelaars be-

Burgemeester Johan Van Durme en
CD&V-voorzitter Cedric Blanpain
ijveren voor een betere dienst
verlening.
langrijk. De NMBS degradeert derwijze
de meest succesvolle pendellijn van
het land tot een tweederangslijn. Dit
is voor de CD&V onaanvaardbaar. In
het voorliggende vervoersplan is er allerminst sprake van de versterking van
het voorstadsverkeer naar Gent vanuit
de Vlaamse Ardennen (dus ook vanuit
Oosterzele), en dat op het ogenblik
dat Gent de draaischijf wordt van het
openbaar vervoer in Oost-Vlaanderen.

De vraag naar meer en betere
verbindingen vanuit onze regio
met Gent leeft bij leerlingen en bij
studenten hoger onderwijs maar
geldt evenzeer voor geïnteresseerden in het uitgebreid cultureel,
toeristisch, commercieel en recreatief aanbod van onze provinciehoofdstad.
Rekening houdend met alle reizigersleed van de voorbije jaren (vertragingen, overvolle treinen en verouderd
materieel) moeten we besluiten dat het
vervoersplan allerminst wervend oogt.
CD&V-Oosterzele geeft hiervoor de
NMBS een onvoldoende en neemt zich
voor om de komende maanden via de
geëigende kanalen (de volksvertegenwoordigers Jenne De Potter, tevens
burgemeester van Zottegem en Stefaan
Vercamer, tevens OCMW-voorzitter
van Oudenaarde engageren zich hiervoor ten volle en zijn al tussengekomen
bij de NMBS) te ijveren om, ten bate
van alle Oosterzelenaren, de NMBS
alsnog te overtuigen om het vervoersplan te herzien. Gebeurt dit niet, dan
zal dat leiden tot ernstig kwaliteitsverlies van het openbaar vervoer in onze
regio. 

www.oosterzele.cdenv.be
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CD&V-FEESTEN

Zaterdag 26 april 2014
(van 18u30 tot 21u00)
en zondag 27 april 2014
(van 11u30 tot 14u00):

26-27-28 april 2014
in
GC DE KLUIZE

Maandag 28 april 2014
om 14u00:

Gratis koffietafel
voor senioren
en personen met een
beperking

Vriendenmaal
met keuze uit: Steak à l’os of scampi’s met
gemarineerde aardappelen, rauwe groenten
en sauzen aan € 14.
Kindermenu: gekruide gehaktballetjes,
appelmoes en kroketten aan € 8.

Sportstraat 3
te Scheldewindeke

Kaarten voor het vriendenmaal zijn te
bekomen bij de CD&V-mandatarissen
en de -bestuursleden of via
cdenv.oosterzele@telenet.be!

Een streepje muziek en een dansje
horen er ook bij!
Personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, kunnen thuis afgehaald worden. Zij die
hiervan gebruik willen maken, dienen zich
te melden bij onze partijsecretaris Linda De
Vos, Meerstraat 58, tel. 09 362 49 55 of gsm
0479 77 38 45 en dit tegen uiterlijk 23 april.

Kaarten te bekomen bij onze CD&V-mandatarissen!

Johan Van Durme

Christ Meuleman

Filip Vermeiren

Hilde De Sutter

Burgemeester
Algemeen Beleid, Politie,
Burgerlijke Stand &
Bevolking, Personeel,
Lokale Economie &
Toerisme

Gemeenteraadslid

Eerste Schepen
Openbare werken,
Energiebeleid &
Nutsvoorzieningen,
Mobiliteit & Verkeer

Marleen Verdonck

Tweede Schepen
Onderwijs, Cultuur, Erfgoed,
Senioren,
Gezins- &
Kinderopvangebeleid

Wilfried Verspeeten

Derde Schepen
Openbaar Groen, Kerkhoven,
Feestelijkheden en Markten,
Sport

Els De Turck

Jean-Marie De Groote

Peter Willems

Christianne
Immegeers-Schreyen

Schepen/OCMW-voorzitter
Ruimtelijke Ordening,
Stedenbouw,
Milieuvergunning,
Huisvesting,
Land- en Tuinbouw

Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

Voorzitter Gemeenteraad

Gemeenteraadslid

Marc De Smet
Gemeenteraadslid

Koen Beeckman
Gemeenteraadslid

Kristof Van
Cauwenberghe
Gemeenteraadslid

Linda De Vos

Ivan Roelekens

Raadslid OCMW
Secretaris CD&V-Oosterzele

Raadslid OCMW

Rita De Loore
Raadslid OCMW

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
of contacteer onze ledenverantwoordelijke.
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid of
de CD&V-werking in onze gemeente? Of heeft u een
suggestie voor wat beter kan? Aarzel dan niet en
contacteer ons.
Cedric Blanpain

Volg ons op facebook:
www.facebook.be/cdenvoosterzele
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Voorzitter
CD&V-Oosterzele

Paul Cottenie

Communicatieverantwoordelijke
CD&V-Oosterzele

www.oosterzele.cdenv.be

Luc Caron

Webmaster
Penningmeester &
Ledenverantwoordelijke
CD&V-Oosterzele

