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Kruisem
vooruitstrevend landelijk

WIJ-krant
Editie 5 – jaargang 2

Dank u kiezer!

Vooreerst wens ik jullie allemaal een fantastisch 2019 toe! Dat 
het een jaar mag worden waar u mag genieten van de vele leuke 
momenten met familie en vrienden maar ook een jaar waarin 
u samen met ons kan bouwen aan een bruisend en welvarend 
Kruisem. Wij mogen fier zijn dat we de eerste gemeente waren 
die vrijwillig de stap gezet hebben naar schaalvergroting. Onze 
mandatarissen zijn dan ook gestart met veel goesting om 
Kruisem een mooie toekomst te geven. Als voorzitter sta ik voor 
openheid, daadkracht, samenwerking en vertrouwen. Dat zijn 
voor mij niet alleen sleutelwoorden om succes te hebben in een 
organisatie maar ook om mensen te inspireren en te motiveren 
om mee te denken, te werken en te steunen. Onze mandatarissen 
zijn de boegbeelden van onze partij maar onze leden zijn onze 
ambassadeurs. Zij zijn de basis waarop we bouwen en die basis 
moet stevig zijn om het ‘wij-huis’ te laten staan, ook in weer 
en wind. Samen werken wij aan een sterke CD&V afdeling in 
Kruisem.

Patricia De Clercq
Voorzitter CD&V Kruisem
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Wie is wie & bevoegd voor wat? 

De kiezer gaf op 14 oktober een duidelijk mandaat 
om het bestuur van Kruisem in handen te nemen. 
Ondertussen werden de bevoegdheden verdeeld 
en staat een sterke ploeg klaar. We stellen ze graag 
nog eens aan u voor. En we vroegen hen waarvoor 
we op hen kunnen rekenen de komende jaren. Ook 
benieuwd?

>>	CD&V Kruisem dankt oudgedienden  
van CD&V Kruishoutem en CD&V Zingem

Een nieuwe legislatuur, dat is niet alleen een nieuw begin, maar ook het afscheid van een aantal man-
datarissen en voortrekkers van CD&V Kruishoutem & Zingem. Op het nieuwjaarsontbijt werden alle ge-
meenteraadsleden en schepenen die geen nieuw mandaat opnemen, van harte bedankt en ook letterlijk 
in de bloemetjes gezet. Terecht ook, na zoveel jaren trouwe dienst. Een speciaal woord van dank was er 
voor de voorzitters van CD&V Zingem, Marc De Kimpe, en CD&V Kruishoutem, Kristien Van der Meeren 
– Van Houtte. In aanloop naar de fusie was Kristien de allereerste voorzitster van CD&V Kruisem. Vele 
uren vrijwilligerswerk presteerde zij om de nieuwe afdeling op de rails te zetten. De hele ploeg van CD&V 
Kruisem heeft haar uitdrukkelijk bedankt en uiteraard hoorde daar een staande ovatie bij!
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Voorzitter gemeenteraad / Voorzitter raad van maatschappelijk 
welzijn /Algemeen beleid - Personeel en organisatie / Burgerlijke 
stand/ Bevolking / Veiligheid (brandweer/politie)

“Met de nieuwe ploeg voor Kruisem zijn we er klaar voor. Weet dat alle 
inwoners van de negen dorpen steeds welkom zijn voor een goed, verrijkend 
gesprek.”

Openbare werken en patrimonium / Sport / Lokale economie

“Ik ga voor een mooiere gemeente, met veilige wegen, fiets- en voetpaden en 
aangename pleinen. Tegelijk willen we samen met de clubs en verenigingen 
van Kruisem een sportieve gemeente maken en samen met de ondernemers, 
handelaars en bedrijven, Kruisem laten bruisen!”

Onderwijs (incl. Creakindo) – Kinderopvang / Gezondheidszorg / 
Senioren (laatste 4 jaar)

“Ik ben luisterbereid, steeds tot jullie dienst en ik draag communicatie hoog 
in het vaandel.”

Jeugd (incl. speelpleinwerking) / Cultuur – Erfgoed / Kunstonderwijs / 
Bibliotheek / Ontwikkelingssamenwerking (eerste 2 jaar)

“De komende 6 jaar zal ik met ontzettend veel zin en enthousiasme opnieuw 
mijn verantwoordelijkheid opnemen voor onze landelijke vooruitstrevende 
gemeente! Met een schepenmandaat dat prachtige beleidsdomeinen omvat 
om terug schitterende projecten uit te bouwen en te realiseren! Gedreven voor 
en door jou!”

Financiën / Mobiliteit / Land- en tuinbouw

“12 jaar ervaring, voor een duurzaam en transparant beleid (op vlak van 
financiën en mobiliteit). Met een hart voor landbouw!” 

Milieu: afvalbeleid / Dierenwelzijn / Klimaat en energie / Digitalisering 
en communicatie (eerste 2 jaar) / City-marketing en toerisme (eerste 2 
jaar) / Feestelijkheden (laatste 4 jaar)

“Samen met de ganse bestuursploeg wil ik er als schepen voor zorgen dat 
Kruisem een gezonde, veilige en warme gemeente blijft waar iedereen 
kwaliteitsvol kan wonen en werken. Zodat iedereen trots kan zijn op onze 
nieuwe gemeente.”

JOOP VERZELE

ROBRECHT BOTHUYNE

KATHLEEN HUTSEBAUT

GERRIT DEPAEPE

JURGEN HAUSTRAETE

KRISTOF CALLENS

Wij krant 5.indd   3 1/02/19   08:35



Achiel fungeert de eerste 2 jaar van de legislatuur als schepen van: 
Senioren / Gelijke kansen en gehandicaptenbeleid / Religieuze aan-
gelegenheden en begraafplaatsen / Feestelijkheden

“Ikzelf ben een man van weinig woorden maar warme daden. Men zegt 
dat ik met mijn hart van goud en gedrevenheid erin kan slagen om onze 
samenleving wat warmer te maken!”

Sofie zal de laatste 4 jaar van de legislatuur schepen zijn van: 
Digitalisering en communicatie / City-marketing en toerisme / Gelijke 
kansen en gehandicaptenbeleid / Ontwikkelingssamenwerking / Werk

“Graag wil ik mijn dankbaarheid voor deze kans tonen door de zorg voor onze 
inwoners centraal te zetten in onze fusiegemeente. Betrokkenheid, inspraak 
en respect zijn kernwoorden die voor mij cruciaal zijn om dit waar te maken.“

Voorzitter Bijzonder Comité van de Sociale Dienst / Woonbeleid 
/ Sociale huisvesting / Werk (eerste 2 jaar) / Ruimtelijke planning / 
Vergunningenbeleid / Religieuze  aangelegenheden en begraafplaatsen 
(laatste 4 jaar)

“20 jaar ervaring om zo concreet mogelijk u te kunnen beantwoorden en 
helpen. Ik ben graag ter uwer beschikking.”

Gemeenteraadslid 

“Mijn ambitie, als jongste gemeenteraadslid en als masterstudente Sociaal 
Werk en Sociaal Beleid (KUL), binnen Kruisem is om in de gemeenteraad de 
stem van de kinderen,  jongeren, jongvolwassenen en de sociaal-economische 
zwakkeren in onze gemeente aan bod te laten komen. Daarnaast is het ook 
mijn doel om van Kruisem een fietsveiligere gemeente te maken.”

Gemeenteraadslid 

“De toekomst van onze gemeente, van ons dorp en onze straat, dit houdt iedereen wel bezig.  Ik 
leg mijn nadruk op extra aandacht voor welzijn en zorg.  Hierbij is het de bedoeling dat mensen 
zich zo lang mogelijk goed voelen in Kruisem.  Zorgen voor een kwaliteitsvolle en integrale 
eerstelijnszorg. Bereikbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid is voor mij een belangrijk item.  
Een veilige thuis voor elke Kruisemnaar is mijn doel. Mobiliteit en veilige wegen zijn van groot 
belang voor ieder van ons. Zo maken we van onze nieuwe gemeente een veilige gemeente.”

Gemeenteraadslid 

“Kruisem moet een moderne, goed draaiende gemeente worden met een 
verregaand dienstbetoon. De deelgemeenten moeten hun eigenheid en hun 
tradities en volksgebruiken kunnen blijven behouden. Ik hoop mee te werken 
aan dit project zodat alle inwoners trots mogen zijn in Kruisem te mogen 
wonen en uitkijken om hun buren van andere deelgemeenten beter te leren 
kennen.”

Gemeenteraadslid 

“Door actieve inzet voor het plaatselijke verenigingsleven wil ik bijdragen aan 
een warmere samenleving, met gelukkige en tevreden mensen. Op die manier 
wil ik ingaan tegen een klimaat van onverdraagzaamheid, onrust en egoïsme 
dat door velen aangewakkerd wordt vandaag de dag. Diezelfde waarden vind 
ik ook van belang in het bestuur van onze gemeente.”

ACHIEL DE CONINCK

SOFIE BAUTERS

BARON BERNARD DELLA FAILLE D’HUYSSE

LAURA POLFLIET

EVELINE DELBAERE

KATHELIJNE VAN BETSBRUGGE

LUC VANDENABEELE
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Het OCMW evolueert naar het Bijzonder Comité Sociale Dienst 
Sedert 1 januari 2019 werden alle OCMW’s van Vlaanderen 
samengevoegd met de gemeenteraden. Om de privacy van 
de mensen te waarborgen en om de kwaliteit & snelheid 
van ondersteuning te garanderen, werd een nieuw orgaan 
geschapen: het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Dit comité is 
samengesteld uit inwoners van onze gemeente en aangeduid 
door de gemeenteraad. Het comité vergadert om de 3 weken, in 
een sfeer van discretie en zonder publiek, om de concrete vragen 
van inwoners van onze gemeente te bekijken.  De raadsleden 
zijn gehouden aan het beroepsgeheim. Dankzij dit nieuwe orgaan is de ondersteuning van onze 
inwoners blijvend gegarandeerd. Dus, indien u of iemand van uw familie in een moeilijke situatie 
verkeerd, twijfel niet en kom naar het OCMW. Momenteel vindt u ons in beide gemeentehuizen, 
in Zingem en in Kruishoutem, iedere voormiddag, van maandag tot vrijdag. In Zingem kan u ook 
op dinsdagnamiddag tot 19u terecht en in Kruishoutem kan dat op zaterdagvoormiddag van 9u 
tot 12u. De maatschappelijk werksters zijn, net zoals in het verleden, tot uw dienst om vragen te 
beantwoorden, en u te begeleiden met hun grote deskundigheid, in de soms moeilijke wegen van de 
administratie. Dit bijzonder comité is er voor u. Twijfel niet om langs te komen.

Schepen Baron Bernard della Faille d’Huysse
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>>	Een solide financiële basis voor Kruisem 
De aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroe-
rende voorheffing vormen samen de belangrijkste inkomsten van een 
gemeente. Deze vormen de basis om beslissingen te nemen in exploi-
tatie en investeringen voor Kruisem. In 2018 werd, door een daling van 
de personenbelasting en opcentiemen in respectievelijk Kruishoutem 
en Zingem, een lastenverlaging doorgevoerd van 550.000 €. In het ka-
der van de vrijwillige fusie neemt de Vlaamse overheid een schuld 
van 500 euro per inwoner over en zal deze aldus terugkomen bij de 
inwoner. Wel gespreid over 15 jaar. Die 15 jaar is niet toevallig, en zelfs 
lager dan de gemiddelde looptijd van een hypothecair krediet in België. We wensen dan ook de huidige 
belastingvoeten aan te houden voor de komende legislatuur. Met een aanvullende personenbelasting van 
7.5 % bevinden we ons perfect op de mediaan in Vlaanderen; en met 693 opcentiemen zelfs 21 % lager. 
Het is nu de taak van het gemeentebestuur om binnen deze contouren een budget uit te werken voor het 
overgangsjaar 2019 en een meerjarenplan 2020-2025 af te leveren. Wordt vervolgd. 

Schepen Jurgen Haustraete

>>	De provincie Oost-Vlaanderen voor ieder van ons 
De provincieraad werd in december 2018 opnieuw geïnstalleerd. Het 
werd een installatie in speciale sfeer: 4 nieuwe gedeputeerden, slechts 
36 provincieraadszitjes voor gans de provincie Oost-Vlaanderen, een 
andere meerderheid en uiteraard enkele nieuwelingen. De meerder-
heid bestaat uit CD&V, N-VA en Groen. Samen met gedeputeerde 
Leentje Grillaert worden er accenten gelegd op platteland, landbouw, 
middenstand en toerisme. Persoonlijk gaat mijn interesse eveneens 
uitgaan naar het provinciaal onderwijs en erfgoed. Graag zal ik in-
spelen op de sociale behoeften en de duurzame milieu-accenten die 
worden gelegd. Uiteraard ben ik de kiezer heel dankbaar om richting Gent de nieuwe fusiegemeente te 
kunnen vertegenwoordigen in onze mooie provincie. 

Burgemeester Joop Verzele
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>>	Word ook lid van onze WIJ-club.  
Steeds meer mensen worden lid van CD&V Kruisem. Ons leden-
bestand groeit ieder jaar meer en meer, en ook dit jaar was dat 
niet anders. Ook jij kan mee de sterkte bepalen van onze partij 
samen met meer dan 50.000 leden. Door jouw lidmaatschap krijg je stem waar wij graag naar luisteren, 
je bepaalt mee de toekomst en het beleid van onze parij. Als lid zorg jij immers voor een groot draagvlak 
bij beslissingen die we binnen de CD&V nemen. Niets dan voordelen;  je krijgt informatie uit de eerste 
hand via ons ledenblad “Ampersand” en ons plaatselijk WIJ-blad. Je bent welkom op allerlei activiteiten, 
je geniet van onze jaarlijkse gezinsdag, congressen, studiedagen, bezoeken aan het Brussels-, Vlaams en 
Federaal parlement enz.. Dit alles onder begeleiding van onze ministers en parlementairen.

Wat kost dat? Niet veel. Als nieuw lid betaal je het eerste jaar een voordeeltarief van 6,00 �.                                  

Naast het algemeen lidmaatschap, kan je ook apart lid worden van onze geledingen. Voor een klei-
ne bijdrage van 2.50 € extra geniet je van bijkomende activiteiten uit het aanbod van JONGCD&V of 
VROUW&MAATSCHAPPIJ en voor 1,00 € extra ben je tevens lid van CD&V-SENIOREN. Lid worden? Con-
tacteer één van onderstaande personen:                                   

Achiel De Coninck - voorzitter Senioren – achiel.de.coninck1@telenet.be - 0476 35 21 76     

Wim Willemijns – secretariaat ledenbestand - wim.willemijns@skynet.be 

Etienne Vercruysse – ledenverantwoordelijke - 0474 29 41 04
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>>	Doorrekening verkiezingsprogramma’s komt er, 
maar niet voor Vlaanderen

De geloofwaardigheid van de politiek staat onder druk. In deze 
tijden van ‘fake news’ en ‘fact checks’, is het bijzonder belang-
rijk dat verkiezingen in een zo objectief mogelijk kader worden 
georganiseerd. Robrecht Bothuyne, Vlaams volksvertegenwoordi-
ger:  ‘In Nederland wordt al een aantal jaren werk gemaakt van een ob-
jectieve doorrekening van elke verkiezingsprogramma. Partijen worden 
gedwongen om realistische beloftes te maken op basis van het beschik-
bare budget.’ Sinds 22 mei 2014 is bij ons een wet goedgekeurd 
door de Kamer, die bepaalt dat het Federaal Planbureau de op-
dracht krijgt om een prioriteitenlijst, ingediend door elke politie-
ke partij, na te rekenen inzake overheidsfi nanciën, koopkracht, 
werkgelegenheid, sociale zekerheid, milieu, mobiliteit en andere 
beleidseffecten. Bothuyne: ‘Het is positief dat op federaal niveau stap-
pen worden gezet. Maar Vlaanderen blijft helaas achterwege. Vlaande-
ren treuzelt. Dat blijkt uit antwoorden van de minister-president op mijn 
parlementaire vragen’. Ondanks het feit dat Vlaanderen al kennis 
heeft opgebouwd in de administratie, bij onderzoeksinstellingen 
en universiteiten, acht de minister-president deze onvoldoende. Bothuyne: ‘Dat is vreemd. Professor De-
coster van de KUL maakte in 2014 met zijn team al een doorlichting, in opdracht van de VRT en De Standaard. 
En nu zouden onze verzamelde universiteiten, administratie en onderzoeksinstellingen, te licht wegen?’ Minister-
president Bourgeois wil de ‘Vlaamse Statistische Autoriteit’ goed uitbouwen. Dat is positief. Doch men 
gaat hier bewust op de rem staan. Blijkbaar zijn sommige partijen bang voor een objectieve doorlichting 
van hun verkiezingsbeloftes.  Bothuyne: ‘CD&V zal een volledig doorrekend verkiezingsprogramma voorleggen. 
Voor elk beleidsniveau. We zijn blij dat het federale planbureau onze keuzes, prioriteiten en berekeningen zal con-
troleren. Maar op Vlaams niveau zullen we dus vooral moeten rekenen op nieuwe spontane initiatieven van VRT of 
universiteiten. En dat is een jammerlijke gemiste kans om de geloofwaardigheid van de politiek een boost te geven.’

Volksvertegenwoordiger/Schepen Robrecht Bothuyne
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>>	Onze geledingsvoorzitters aan het woord:
>>		Achiel De Coninck – voorzitter CD&V Senioren

Beste allen, per 13 januari ben ik terug door jullie als voorzitter 
voor het seniorenbeleid benoemd. Een ware eer en terug een 
stevige uitdaging! Met mijn ervaring in het ontwikkelen en 
realiseren van beleefmomenten wil ik verder een bijdrage 
leveren. Zo houden we in het voorjaar een infomoment. Op 21 
juni houden wij hier in Kruisem een uitgebreide vergadering 
met het regiobestuur Vlaamse Ardennen. Nabeschouwingen 
van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen zullen hier 
aan bod komen. In het najaar onze jaarlijkse uitstap. Dus voor 
ieder wat wils. De komende maanden zal ik verder met iedereen 
kennis maken en peilen naar je verwachtingen. Een levende 
vereniging met actieve en enthousiaste leden. Fijne en leerzame 
bijeenkomsten en een stabiele toekomst. Daar ga ik voor!

>>		Sofi e Bauters – voorzitter Vrouw&Maatschappij
Met de volledige steun van onze vrouwelijke CD&V leden, wil ik me 
graag als nieuwe voorzitter van Vrouw & Maatschappij inzetten 
om vrouwen een stem te geven in de lokale besluitvorming en 
om actief op zoek te gaan naar vrouwelijk politiek talent binnen 
onze gemeente. Dit is zeker nodig als we in de toekomst een 
evenwichtige balans in de voltallige beleidsploeg van Kruisem 
willen realiseren. In samenspraak met het bestuur werken we 
aan een vernieuwd jaarprogramma waar alle geledingen aan 
bod komen. De eerste V&M activiteit die we in de kijker willen 
zetten is de Internationale Vrouwendag op 8 maart. Net als de 
afgelopen jaren organiseert V&M haar Cravattendag. De cravatte 
is immers hét symbool bij uitstek van macht. Bij uitbreiding is de stropdas ook het symbool van de 
oververtegenwoordiging van mannen aan de top van onze maatschappij. Want de basis vervrouwelijkt, 
maar de hoogste regionen zijn nog steeds voor mannen voorbehouden. 

>>		Lien Moerman – voorzitter JONG CD&V
Voorzitter zijn van tot voor kort 2 gemeentes die me nauw aan het hart liggen. Ik heb mijn jeugd beleefd 
in het mooie Lozer, maar sinds een 2-tal jaar ben ik verhuisd naar Ouwegem. Grotendeels omdat mijn 
voornaamste hobby’s, zijnde speelpleinwerking en jeugdbeweging, daar plaats vinden. Ik ben dus 
uitermate tevreden dat deze 2 landelijke gemeentes elkaar 
gevonden hebben om een fusie aan te gaan. Ik heb ervoor 
gekozen om mij kandidaat te stellen omdat ik vind dat, als je 
iets wil veranderen in de gemeente, de verantwoordelijkheid 
niet moet doorschuiven naar iemand anders, maar er gewoon 
zelf moet voor gaan. Jonge mensen zijn de toekomst van 
Kruisem, en die moeten nu al de kans hebben om te leren. We 
kunnen onmogelijk blijven stilstaan, ik kies “de weg vooruit”. 
En wat betekent “de weg vooruit” nog voor mij? Werken 
aan een veilig, milieubewust Kruisem, toegankelijk voor 
IEDEREEN. Veel mogelijkheden tot zelfontplooiing, vrije tijd en 
sport. Verbinding maken tussen de vele jeugdverenigingen die 
Kruisem rijk is, en jongeren inspraak geven. Ik kijk er naar uit 
om u, in de komende 3 jaar, te mogen ontmoeten!
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COLOFON

V.U.  P. De Clercq,  
Huisgaverstraat 57, 9770 KruisemKruisem

vooruitstrevend landelijk

>>	Kruisem: waar hard gewerkt wordt
De gemeente Kruisem neemt een vliegende start. In Ouwegem wordt het hele centrum heraangelegd, 
met een gezellig pleintje voor De Griffel en een veilige doortocht in het centrum. Maar binnenkort start 
ook de aanleg van de parking met maar liefst 136 plaatsen.

In de Nereth- en Ouwegem-
sestraat gaan de werken ook ge-
staag verder. We krijgen zo niet 
alleen een nieuwe en veilige 
weginrichting, maar ook een ge-
scheiden rioleringsstelsel en per-
formante waterzuivering. Meer 
verkeersveiligheid, een gezellige 
en mooie buurt en een proper 
leefmilieu dus. Dezelfde bedoe-
ling hebben we met de werken 
in het centrum van Kruishoutem. 
De heraanleg van de Markt en de 
straten errond is niet alleen een 
groot rioleringsproject, het is ook 
een grootschalige verfraaiing van 
het dorp. Tegelijk wordt in meer 
dan voldoende parkeergelegen-
heid voorzien, goed voor onze winkels! De werken starten, als alles goed gaat, na Pasen. Er worden nog 
infovergaderingen voorzien, zodat iedereen goed op de hoogte is van wat er te gebeuren staat.  Maar 
niet alleen in de dorpscentra wordt gewerkt: ook de Kouterstraat en de Oost-Beertegemstraat worden dit 
voorjaar grondig heraangelegd. En in veel straten in Kruishoutem staat nog een nieuwe afsfaltslijtlaag op 
de agenda van de aannemer.  Het wordt een druk voorjaar! Wie vragen, opmerkingen of suggesties heeft, 
kan altijd contact opnemen met de schepen van openbare werken via robrecht.bothuyne@kruisem.be 
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