OOSTERZEELSE KRANT
Zondag 20 januari jongstleden: een
Nieuwjaarsontbijt om van te … genieten!
Ruim 150 CD&V-leden en -sympathisanten
waren om negen uur present in het
Gemeenschapscentrum De Kluize. Voor
velen onder hen was dit wellicht een eerste
bezoek aan de nieuwe Oosterzeelse “cultuurtempel”.
De aanwezigen lieten zich de koffiekoeken en
de bubbels welgevallen. Uittredend partijvoorzitter Etienne De Winne en burgemeester Johan Van Durme herinnerden aan de campagne en aan de smaak van de overwinning,
die het resultaat was van de inzet van de ganse ploeg, maar vroegen tegelijk ook aandacht voor de opdracht die ons de komende
zes jaren wacht.
Joke Schauvliege

en federaal niveau aankondigen en naar de ambities van CD&Vnationaal om in 2014 onze partij een nieuw elan te geven.
Na het officieel gedeelte en het uitwisselen van de klassieke nieuwjaarswensen, kreeg de Minister een rondleiding in het nieuwe Gemeenschapscentrum. Ze feliciteerde naderhand het gemeentebestuur met deze prachtige realisatie, die ze bestempelde als dé toegangspoort voor een ruime cultuurbeleving in de gemeente. Een
tevreden Minister van Cultuur zag dat het goed was en hief tot slot
het glas op de toekomst van CD&V-Oosterzele!
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OOSTERZEELSE KRANT
Van OUD naar … NIEUW in
Oosterzeelse besturen
1 januari 2013: Onze rangen overal versterkt!
CD&V is bijzonder gelukkig en fier met de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2012.
Aan onze kartellijst CD&V/N-VA hebben ruim 55,2 % van de kiezers (5.469 stemmen) hun vertrouwen gegeven. Sommigen spreken van een monsterscore, wat een appreciatie door de bevolking is van het goed gevoerde beleid. Daarop is de partij heel trots. CD&V zal in de legislatuur
2013-2018 consequent dezelfde weg blijven bewandelen.

Onze gaste, Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Leefmilieu,
Natuur en Cultuur, feliciteerde CD&V-Oosterzele met zijn schitterende verkiezingsuitslag en stelde met genoegen en voldoening vast
dat CD&V in Oosterzele reeds sinds 1 januari 1989 onafgebroken
verantwoordelijkheid in het gemeentelijk beleid draagt. Ze appelleerde in haar toespraak naar de grote dossiers die zich op Vlaams

CD&V-FEESTEN 2013
CD&V-FEESTEN 2013
Wij nodigen alle inwoners van harte uit op onze jaarlijkse CD&V-Feesten, die dit jaar voor het eerst doorgaan in
het Gemeenschapscentrum ‘De Kluize’ (aan de
Windekekouter).
Het programma oogt als volgt:
Zaterdag 16 maart 2013 (vanaf 18.30 uur):
vriendenmaal voor jong en minder jong
Zondag 17 maart 2013 - VAN 11.30 tot 14 uur
Vriendenmaal voor alle leeftijden
(afhalen van maaltijden is ook mogelijk vanaf 11 uur)

Maandag 18 maart - 14 uur - Gratis koffietafel
voor senioren en personen met een beperking.
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 14 maart.
De CD&V-mandatarissen en -bestuursleden zouden het
ten zeerste op prijs stellen u tijdens één van voormelde
dagen in De Kluize te mogen verwelkomen!

Beste kiezers,

5.469 maal BEDANKT!
Traditiegetrouw worden ook,
na de gemeenteraadsverkiezingen en om de drie jaar, de
bestuursorganen van de partij CD&V vernieuwd. Meer
hierover in deze Oosterzeelse
Krant.

Voor de beide dagen is er 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 €.

De toekomst hangt af van
wat je vandaag doet, ook in
het politieke gebeuren!

Kaarten voor het vriendenmaal zijn te bestellen bij de CD&Vmandatarissen en de bestuursleden of via:
cdenv.oosterzele@telenet.be.

Cedric Blanpain
voorzitter.
Etienne De Winne
Uittredend voorzitter.
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Met vriendelijke groeten
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De verkozenen van ons kartel in de gemeenteraad
De kartellijst CD&V/N-VA behaalde 14 van de 23 te verkiezen zetels. Het lijkt ons nuttig om de namen van de 14 verkozenen, met aanduiding van hun aantal voorkeurstemmen aan de Oosterzeelse inwoners mede te delen.
Naam

Deelgemeente

Aantal voorkeurstemmen

Johan Van Durme
Christ Meuleman
Marleen Verdonck
Els De Turck (*)
Wilfried Verspeeten
Jean Marie De Groote
Filip Vermeiren
Hilde De Sutter
Peter Willems
Christianne Immegeers-Schreyen
Linda De Vos (*)
Ivan Roelekens (*)
Hanna Courtijn (N-VA)
Jan Martens (N-VA)

Gijzenzele
Balegem
Moortsele
Oosterzele
Oosterzele
Scheldewindeke
Scheldewindeke
Gijzenzele
Scheldewindeke
Oosterzele
Oosterzele
Balegem
Scheldewindeke
Scheldewindeke

3073
2138
1442
1271
917
789
737
693
692
681
627
592
570
558

Jean Marie De Groote werd verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad.
(*) Deze 3 verkozenen houden eraan in de OCMW-raad te zetelen.
Zij zullen in de gemeenteraad vervangen worden door de volgende CD&V-kandidaten op de lijst:
• Marc De Smet (Scheldewindeke) - 539 voorkeurstemmen;
• Koen Beeckman (Landskouter) - 523 voorkeurstemmen;
• Kristof Van Cauwenberghe (Moortsele) - 507 voorkeurstemmen.

De vertegenwoordigers van de kartellijst in het OCMW

OOSTERZEELSE KRANT
De verdeling van de bevoegdheden in het nieuwe
College van Burgemeester en Schepenen
Het nieuwe College van Burgemeester en Schepenen heeft de
bevoegdheden op de onderstaande wijze toegewezen:

• Derde schepen Wilfried Verspeeten (CD&V): Groenbeheer,
Kerkhoven, Feestelijkheden, Markten & Sport.

• Burgemeester Johan Van Durme (CD&V): Algemeen Beleid,
Politie, Burgerlijke stand & Bevolking, Personeel, Lokale
Economie & Toerisme.

• Vierde Schepen Hanna Courtijn (N-VA): Jeugdzaken,
Communicatie, ICT, Ontwikkelingssamenwerking.

• Eerste schepen Christ Meuleman (CD&V): Openbare
Werken, Energiebeleid & Nutsvoorzieningen, Mobiliteit &
Verkeer.
• Tweede schepen Marleen Verdonck (CD&V): Onderwijs,
Cultuur, Senioren, Gezins- & Kinderopvangbeleid.

Onze vertegenwoordigers in de politieraad
Naast burgemeester Johan Van Durme, die deel uitmaakt van het Politiecollege, zullen Filip Vermeiren (CD&V), Peter
Willems (CD&V) en Jan Martens (N-VA) in de Politieraad Rhode en Schelde (bevoegd voor Oosterzele, Destelbergen,
Melle en Merelbeke) zetelen.

Bedankt, Etienne!
De verkiezing van een nieuwe voorzitter betekent automatisch ook het afscheid van een uittredend voorzitter, namelijk
Etienne De Winne. Etienne is reeds meer dan dertig jaar actief in de Oosterzeelse politiek ondermeer als partijsecretaris,
gemeenteraadslid en de laatste drie jaar als partijvoorzitter. Ook buiten Oosterzele kon CD&V steeds op hem rekenen
als arrondissementeel voorzitter en lid van het nationaal bestuur. Voor onze plaatselijke CD&V-afdeling was Etienne de
voorbije drie jaar de stuwende kracht achter onze verkiezingsoverwinning. Bij zijn aantreden als voorzitter in 2010 stelde hij zich tot doel onze absolute meerderheid na de verkiezingen van 14 oktober 2012 te behouden en liefst te versterken. Hij, en de volledige CD&V- ploeg met hem, zijn fier en tevreden dat deze doelstelling is behaald.
Etienne, 5.469 maal bedankt!

• Schepen/OCMW-voorzitter: Els De Turck (CD&V): OCMW,
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid & Onroerend Erfgoed,
Vergunningenbeleid, Land- & Tuinbouw.

Cedric Blanpain, onze nieuwe CD&V-voorzitter
De partijleden van CD&VOosterzele kiezen bij de
aanvang van een nieuwe
legislatuur resoluut voor een
grondige verjonging van de
partij in onze gemeente. Het
uittredend be stuur en de
CD&V-leden zijn immers van
oordeel dat het tijd is voor
nieuw bloed, voor frisse
ideeën, voor het handhaven
Cedric Blanpain
van een goede aansluiting
op de visie van nieuwe generaties.

De OCMW-raad telt 9 leden, waarvan 6 leden tot de kartellijst CD&V/N-VA behoren.
* Els De Turck: OCMW-voorzitter (CD&V);
* Linda De Vos, Ivan Roelekens, Rita De Loore (CD&V)
* Jeroen De Cock, Gaëtane Maes (N-VA).

• Vijfde Schepen Jan Martens (N-VA): Financiën, Milieu-, Afval& Duurzaamheidsbeleid, Gebouwen (AGB), Jumelages,
Sociale Veiligheid.

Toen in die optiek binnen de rangen van de CD&V
gepeild werd naar een jong en vernieuwend boegbeeld, diende Cedric Blanpain uit Moortsele zich aan
als kandidaat voor de functie van afdelingsvoorzitter.
Met overdonderende meerderheid van de stemmen
en met veel enthousiasme onder de CD&V-leden
werd Cedric naderhand ook formeel als nieuw
CD&V-voorzitter verkozen. Hij volgt daarbij Etienne
De Winne op.
Cedric is 32 jaar (behoort dus nog tot de CD&V-jongeren) en woont sinds enkele jaren, samen met zijn
partner, in Moortsele. Van opleiding is hij licentiaat
in de handelswetenschappen. Professioneel is hij
directeur van een vrijetijds- en vormingsorganisatie
en heeft hij daarbij de leiding over om en bij de 35
medewerkers.
Met Cedric treedt een nieuwe ambitieuze generatie
aan. Een generatie die continuïteit, geleidelijkheid en
rustige vastheid verkiest boven omwenteling. Cedric
is in die optiek van plan om rondom zich een even-

wichtige ploeg uit te bouwen. Een ploeg, waarin
jong en oud zijn vertegenwoordigd en die de Oosterzeelse maatschappelijke realiteit zal weerspiegelen.
Cedric heeft inmiddels het gezelschap gekregen van
een nieuwe CD&V-Jongerenen een Seniorenvoorzitter.
Even voorstellen.
Eline De Laender - voorzitter
JONGCD&V: Eline (29) is kleuterjuf en woont in de deelgemeente Oosterzele. Zij was
jarenlang jeugdleidster en
secretaris van de gemeentelijke jeugdraad. Eline debuEline De Laender
teerde op onze lijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober jongstleden in het gezelschap van haar oom Wilfried
Verspeeten. Ze wil de stem van de jeugd nog luider
laten klinken binnen de partij.

Adrien De Winne - voorzitter
CD&V-senioren: Adrien (73)
woont in Balegem en is
tevens voorzitter van het
CD&V-Seniorenregiobestuur
van de regio Gent. Als dusdanig is hij eveneens lid van het
Provinciaal Seniorenbestuur
en
van
het
Algemeen
Seniorenbestuur in Brussel.

Adrien De Winne

CD&V-Oosterzele wenst het trio alle succes toe!

