
Welkom op ons fusiefeest!

Op vrijdagavond 5 oktober 

starten we te Ouwegem 

met HET FEEST van 

Burgemeesters, Vlaams 

volksvertegenwoordiger 

en de CD&V 

Mandatarissen om door te 

feesten op zaterdagavond 

6 oktober te Zingem en 

mooi af te sluiten op 

zondagmiddag 7 oktober 

te Kruishoutem. Noteer 

alvast deze data in jullie 

agenda!

Kristien Van der Meeren – 
Van Houtte - Voorzitter CD&V 

Kruisem

CD&V Kruisem lanceert
10 nieuwe kandidaten!

Dat CD&V Kruisem kan uitpakken met 2 burgemeesters als 
lijsttrekker, Joop Verzele en Kathleen Hutsebaut, en met ge-
meenteraadslid Marc De Kimpe als co-lijstduwer en een sche-
pen-volksvertegenwoordiger, Robrecht Bothuyne, als lijstduwer, 
dat wist u al. En dat we daarnaast ook nog eens 6 ervaren sche-
penen en 6 sterke gemeenteraadsleden uit de beide gemeentes 
op de lijst voor 14 oktober hebben, kon u ook al lezen. Vandaag 
stellen we u in exclusiviteit ook nog 10 gloednieuwe kandidaten 
voor. 

Kijk snel op de binnenpagina’s! 
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Zingem en Kruishoutem 
op financiële koers voor de 
start van Kruisem

Deze legislatuur werd door de ge-
meenten Zingem en Kruishoutem 
een sterk financieel beleid gevoerd. 
Kruisem zal dan ook in goede fi-
nanciële gezondheid van start kun-
nen gaan. Op 1 januari 2017 bedroeg 
de schuldenlast 511 € per inwoner 
uit Zingem en 514 € per inwoner uit 
Kruishoutem. Dit is een pak lager dan 
het gemiddelde van 977 € per inwoner 
in Vlaanderen! In Zingem werd zelfs 
een schuldenoptimalisatie uitgevoerd 
wetende dat er een schuldovername 
is van het Vlaamse gewest van 500 € 
per inwoner bij vrijwillige fusies vanaf 
2019 op basis van de schuldenlast van 
31 december 2016. Kruisem zal op 
1 januari 2019 vrij van schulden van 
start kunnen gaan, wat uniek is in 
Vlaanderen! Vanaf 2017 werd al een 
verlaagde gemeentelijke personen-
belasting en verlaagde opcentiemen 
op de onroerende voorheffing ingevo-
erd. Door deze lastenverlaging vloeit 
de fusiebonus van 8 miljoen euro 
gespreid over 15 jaar volledig terug 
naar u als inwoner, zonder hierbij het 
toekomstige beleid van Kruisem te hy-
pothekeren. Het CD&V bestuur heeft 
in de huidige legislatuur steeds een 
duurzaam financieel beleid gevoerd 
zonder hierbij de lasten te leggen op 
de toekomstige generatie. En dit blijft 
nog steeds onze visie.

Jurgen Haustraete – schepen 
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KKRUISEM

1 Verzele Joop

2 Hutsebaut Kathleen

3 Haustraete Jurgen

4 della faille Baron Bernard

5 Depaepe Gerrit

6 Callens Kristof

7 Vermeulen Patrick

8 Van Betsbrugge Kathelijne

9 Delbaere Eveline

10 Vermeiren Felix

11 Vandenabeele Luc

12 Poelman Etienne

13 Follens Lut 

14 Cromheecke Saartje

15 Dewaele Barbara

16 Seys Julie

17 De Potter Jeanne

18 De Poortere Flip

19 Van Lierde Sharon

20 Polfliet Laura

21 Nachtergaele Mariska 

22 De Coninck Achiel

23 Bauters Sofie

24 De Kimpe Marc

25 Bothuyne Robrecht
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➤➤	 De 10 nieuwe kandidaten, exclusieve voorstelling!

Saartje Cromheecke

Barbara Dewaele

Julie Seys

Jeanne De Potter

Op plaats 14 vinden we Saartje Cromheecke (31 jaar) terug. 

Ze woont in Lozer, samen met haar man Diederik en hun dochtertje 
Josephine-Charlotte. Ze is doctor in de psychologie en doceert op 
de Arteveldehogschool. Bovendien is ze al enkele jaren de gedreven 
voorzitster van JONGCD&V Kruishoutem. Saartje zegt het zelf zo: ‘Ik 
vind het belangrijk dat Kruisem een plaats is waar het aangenaam is om te 
wonen, te werken en te genieten. Hierbij is het van belang dat onze kinderen 
kunnen opgroeien in een veilige, groene en stimulerende omgeving. Daar wil ik 
me 100% voor inzetten.’

Op 15 staat Barbara Dewaele, 41 jaar, en vele jaren het gezicht van PWA 
Zingem en nu actief bij VDAB. 

Ze is gehuwd met Tom Moerman en hebben samen een zoon, Tuur, die 
bij SK Zingem voetbalt. Voor haar is Kruisem de garantie dat haar dorp 
zichzelf kan blijven: ‘2 landelijke, ruimtelijke en kwaliteitsvolle dorpen die 
elkaar begrijpen, versterken en aanvullen. Dat is Kruisem!’ 

Julie Seys, 28 jaar, staat op de 16de plaats. Ze woont sinds een paar jaar 
in de Marolle en werkt bij Filliers in Deinze. 

‘ Als eerste stap om de gemeente te leren kennen, heb ik deelgenomen aan 
de verkiezing van Eikoningin. Naast mijn lintje als 1e eredame, waren mijn 
grootste prijzen de kennismaking met verenigingen, evenementen en vele 
inwoners, die uitgroeiden tot mooie vriendschappen. Ondertussen zijn wij 
in Kruishoutem getrouwd, volleyballen wij hier recreatief, en is mijn man 
vrijwillig brandweerman in het beste korps van het land. Wij hebben hier ons 
hart verloren! En voor zo’n mooie gemeente engageer ik me graag!’ 

De jongste kandidate, Jeanne De Potter, is 22 jaar en komt uit Zingem. 
Zij staat op plaats 17. 

Zij studeert rechten aan de UGent en is geen onbekende in het 
verenigingsleven van Zingem. De politieke microbe kreeg ze mee van 
haar opa en ereburgemeester Etienne Vercruysse. ‘Reeds van kleins af 
aan heb ik mijn opa zich zien inzetten voor Zingem. Mede hierdoor heeft de 
politiek mij steeds aangesproken. Graag zou ik in Kruisem een aanspreekpunt 
voor de jeugd zijn en hun stem laten horen in de gemeenteraad!’ 

Filip De Poortere (54 jaar) staat op 18. 

Hij komt uit Lozer en is er bekend als de zaakvoerder van de familiale 
schrijnwerkerij. Hij is getrouwd met Krista en samen hebben ze 
2 kinderen, Charlotte en Thibaut. Filip is niet alleen bekend als 
ondernemer, maar ook zeer actief in het verenigingsleven, ondermeer 
het schooltje in Lozer heeft steeds op hem kunnen rekenen. ‘Mijn 
gemeente ligt me nauw aan het hart: landelijk, compact en fijn. En met Kruisem 
zal het nu wat uitgebreider zijn. Iedereen die me kent, weet wat ze aan me 
hebben.’ Op Filip kan je bouwen! 
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Filip De Poortere18

Wij krant 3.indd   3 9/07/18   12:11



4

Mariska Nachtergaele21

➤➤	 De 10 nieuwe kandidaten, exclusieve voorstelling!

Sharon Van Lierde

Mariska Nachtergaele

Achiel De Coninck

Sharon Van Lierde staat op plaats 19. Zij is mama van twee tieners, 
gehuwd met Peter en woont in Zingem.

Sharon is sociaal bewogen. Als verpleegkundige weet zij als geen 
ander dat gezondheid een belangrijk goed is. Als voormalig lid van het 
oudercomité wil zij zich inzetten voor de jeugd- en sportwerking van 
Kruisem. Samen aan de slag gaan om voor de kinderen van Kruisem adequate 
speelruimte te voorzien en jeugdbewegingen te ondersteunen in hun werking. 
Want sport en ontspanning is belangrijk. Daar gaat ze volledig voor!

 

Op plaats 20 staat Laura Polfliet. 

Zij is 23 jaar, maatschappelijk assistent en nu student aan de KULeuven, 
waar ze een master in het sociaal werk en beleid wil halen. Ze is 
jarenlang actief geweest in de leiding van Chiro Vlinderia in de Marolle 
en nu ook van de Kruishoutemse jeugdraad. Zelf hecht ze veel belang 
aan inspraak en burgerparticipatie. Laura:’ De verkiezingen zijn zoals 
een goed sollicitatiegesprek: je geeft het beste van jezelf, alleen doe je dit nu 
voor de meer dan 15.000 inwoners van Kruisem die dienst doen als kritische 
werkgever. Ik ga ervoor!’ 

Op plaats 21 staat Mariska Nachtergaele, 33 jaar, komende uit 
Kruishoutem en opvoedster bij vzw Heuvelheem. 

Zij is gehuwd met Dieter en hebben drie kinderen, Warre, Limme 
en Wiebe. Het verenigingsleven is haar op het lijf geschreven; lid en 
leidster van de KSJ, lid van het kinderkoor, jeugdkoor en Hultheim, lid 
van de jeugdraad, bestuurslid van de gezinsbond. “De Veiligheid in en om 
de schoolomgeving is voor mij een prioriteit, alsook onderwijs op maat. De zorg 
voor jong en oud wil ik in Kruisem optimaliseren zodat iedereen kan genieten 
van een toegankelijk rustig plekje in Kruisem.” 

Achiel De Coninck (66 jaar) en na een carrière als zelfstandig garagist is 
Achiel nu zeer geëngageerd in het verenigingsleven.

Hij is nu o.a. vrijwilliger bij de CM, voorzitter van Samana en Okra 
Kruishoutem. Achiel richtte met veel succes een afdeling van de CD&V-
senioren op, waarvan hij voorzitter is. ‘Als kersverse kandidaat heb ik nu 
de kans om mij nog meer in te zetten voor de senioren. Luisteren naar hun 
noden en samen zoeken naar een oplossing zal een van mijn prioriteiten zijn. 
Mijn leuze is nog altijd “ voor alles is er een oplossing”.’

Sofie Bauters (39 jaar) gehuwd met Nicky De Cock en mama van Febe 
en Emma. 

Sofie woont al 15 jaar in Ouwegem, maar de eerste 24 jaar van haar leven speelden 
zich in Kruishoutem af. Ze is nu bestuurslid bij Gezinsbond en voorzitter van 
Oudercomité in Ouwegem. Ze was eerder al gemeenteraadslid tussen 2007 en 
2012 en nu keert ze dus terug in de politiek: ‘Met de fusie hebben we de kans samen 
een nieuw verhaal te schrijven. Met alle inwoners van Kruisem wil ik een kritische, maar 
positieve blik richten naar projecten die nuttig en verrijkend zijn voor Kruisem. Op mijn 
inzet kan je rekenen. Als ik iets aanpak, dan doe ik dat voor de volle 100%.’  

19

21

22

Sofie Bauters23

Laura Polfliet20

Wij krant 3.indd   4 9/07/18   12:12



➤➤	 Speelterreinen, 
 ook in uw buurt!

Het mooie weer lokt alle kinderen en jongeren naar 
buiten om naar hartenlust te ravotten. En dat kan 
ook in eigen buurt, op onze gemeentelijke speel-
terreinen. De voorbije legislatuur werd een nieuw 
speelplein aangelegd in Huise, vlak aan het voet-
balterrein. Ook ter hoogte van de Boterhoek werd 
een nieuwe ontspanningszone gecreëerd, met mo-
gelijkheden om naast het spelen, ook te picknicken 
of te petanquen. Ook de tuin van het ontmoetings-
centrum De Griffel te Ouwegem werd aangepakt 
en van nieuwe speeltuigen voorzien. Binnenkort 
worden er nog enkele avontuurlijke toestellen op 
het grote speelplein aan de Sportstraat ingepland. 
Daar werd eveneens een nieuw BMX-parcours aan-
gelegd. Tot slot is er ook het gemeentelijk speelbos 
met joggingpiste en fit-o-meter.  Hier kan je dage-
lijks komen sporten en ravotten! Ook in Kruishou-
tem heeft men de voorbije jaren fors geïnvesteerd. 
Denken we maar aan de speelzone aan de Pla-
tanendreef in Lozer en het speelplein en omnis-
portterrein aan de Warandestraat in het centrum 
van Kruishoutem. Op de kerkakkers vind je niet 
alleen voetbalterreinen, maar ook een speelzone, 
een cyclocross-parcours en een Finse piste. Ach-
ter de jeugdlokalen in de Marolle werd dan weer 
een prachtig terrein speelnatuur aangelegd. En ui-
teraard is er Lozerbos! CD&V wil ook binnen het 
fusieverhaal Kruisem deze kaart trekken. Jonge 
gezinnen of senioren met kleinkinderen moeten 
avontuurlijke speelterreinen dicht bij huis kunnen 
vinden. 

Gerrit Depaepe – Schepen
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JONG CD&V organiseerde 
‘So you think you can quiz???’

Midden april liep De Griffel afgeladen vol voor 
een spannende JONG CD&V-quiz. Veel lokale 
ploegen en plaatselijke verenigingen schreven zich 
massaal in. Tien rondes lang kregen de deelnemers 
vragen voorgeschoteld over thema’s als muziek, 
aardrijkskunde, cultuur, … én uiteraard politiek! 
Winnaars of verliezers, niemand ging met lege 
handen naar huis. Met een heel geslaagde 
quizavond in het achterhoofd, kunnen de 
organisatoren reeds beginnen nadenken over een 
volgende editie!

6

Zaal “Della Faille” in Lozer liep drie keer goed vol 
om gemotiveerd mee te discussiëren over het the-
ma “Mens en welzijn”. Op die manier wil de partij 
de nodige input bekomen voor het verkiezingspro-
gramma van CD&V Kruisem. Onderwijs was een 
eerste item dat op de agenda stond. Uit de presen-
taties en de aanvullende discussies bleek dat een 
eenduidig standpunt niet eenvoudig is. Bijvoor-
beeld als het gaat over meer samenwerking tussen 
de verschillende onderwijsnetten, buitenschoolse 
opvang of te voorziene middelen. De gespreksron-
des over veiligheid tonen aan dat de burger belang 
hecht aan een goed uitgeruste en performante po-
litie en brandweer. Thema’s waren onder andere 
verkeersveiligheid, BIN, drugspreventie, … Uitge-
sproken meningen ook over het sociaal beleid. Er 
werd vrij veel aandacht besteedt aan het belang 
van een goede integratie van niet alleen mensen 
met een vreemde origine, maar ook van mensen 
met een beperking en de sociaal zwakkeren in onze 
maatschappij. Hier toont CD&V zich duidelijk van 
zijn sterkste kant: een partij die in tegenstelling tot 
anderen het sociale niet uit het oog verliest. Wel-
zijn, gezin en gezondheidszorg kwamen eveneens 

aan bod. Het aanbod aan sociale huisvesting blijft 
een aandachtspunt. De aanwezigen verdienden ze-
ker de frisse, deugddoende pint achteraf!

Luc Vandenabeele - Fractievoorzitter CD&V Kruis-
houtem

➤➤	 Geanimeerde discussies op dialoogavonden CD&V
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Autodelen is een ondertussen ingeburgerd concept. 
Bekende dienstverleners zijn o.a. Cambio, Partago, 
Poppy. Als je een auto aankoopt, staat die bij de 
meeste mensen voor meer dan 90% van de tijd stil. 
Als je diezelfde auto gaat delen, ga je die auto veel 
efficiënter gaan gebruiken. En zo zijn er ook ge-
woon minder auto’s nodig. Goed voor de files, goed 
voor het klimaat én goed voor de portemonnee. 
Onderzoek wijst uit dat iedereen die minder dan 
10.000 kilometer per jaar aflegt sowieso beter geen 
auto aankoopt, maar goedkoper en beter af is met 
een deelauto. Voor veel gezinnen kan dit het mo-
ment zijn om die dure tweede auto van de hand te 
doen en met een deelauto, in combinatie met een 
snelle elektrische fiets, veel centen uit te sparen. 
De gemeentebesturen van Zingem en Kruishou-
tem gaan nu samen 2 elektrische auto’s delen. Eén 
auto zal vanuit Zingem, aan de laadpaal aan het 
gemeentehuis, vertrekken en een andere vanuit 
Kruishoutem, aan de laadpaal op het Nieuw Plein. 
De auto’s zijn ter beschikking van het gemeente-
personeel voor alle dienstverplaatsingen. Maar bui-
ten de werkuren zullen de auto’s ook ter beschik-
king staan van alle Kruisemnaren. Als het project 
succesvol is, kan het uitgebreid worden. Bedoeling 
is na de zomer de deelauto’s effectief ter beschik-
king te kunnen stellen. Info volgt!

Robrecht Bothuyne - schepen van energie & Kathe-
lijne Van Betsbrugge - schepen van leefmilieu 

➤➤	 Kruisem gaat voor 
 autodelen

7

➤➤	 Robrecht in het parlement:  
 ‘VDAB moet tandje bijsteken  
 om vacatures in te vullen!’

De krapte op de arbeidsmarkt is voelbaar. Sommi-
ge bedrijven vinden nog maar nauwelijks de juiste 
mensen om de jobs in te vullen. Het is aan VDAB 
om een tandje bij te steken. Want er is wel degelijk 
potentieel op de arbeidsmarkt. Een versterkt ac-
tiveringsbeleid moet meer inzetten op knelpunt-
opleidingen, inclusief stages. Ook taal is cruciaal 
om te integreren op de arbeidsmarkt. Er zijn in 
Vlaanderen nog zowat 35.000 werkzoekenden die 
geen of nauwelijks Nederlands kennen. Maar we 
moeten ook verder kijken dan onze Vlaamse neus 
lang is. Er zijn in Wallonië en Brussel nog honderd-
duizenden werkzoekenden. Meer samenwerking 
met andere regio’s betekent een win-win voor bei-
den. Waalse en Brusselse werkzoekenden Vlaamse 
knelpuntjobs laten invullen is niet alleen goed voor 
de betrokken werkgevers en werknemers, maar 
ook een besparing voor de sociale zekerheid. Het 
aantal Waalse en Brusselse werkzoekenden dat in 
Vlaanderen komt werken 
is het vorige jaar alvast 
sterk gestegen. In 2017 
werkten 22.415 Walen in 
Vlaanderen. Dat is 33% 
meer dan het jaar daar-
voor. Het gaat de goede 
kant op. Maar meer is 
mogelijk! Hetzelfde geldt 
voor de begeleiding van 
langdurig werkzoeken-
den naar een duurzame 
job. Terwijl de werkloos-
heid globaal daalt, stijgt 
die nog steeds bij de 
langdurig werkzoeken-
den. Hier moet met een 
aangepaste begeleiding 
en versterkte loonlast-
verlagingen sneller de 
brug naar werk gemaakt 
worden.

Robrecht is als ondervoorzitter van de commissie 
werk en economie heel actief in het parlement en 
wil alles op alles zetten om de werkloosheid aan te 
pakken en de knelpuntvacatures in te vullen: ‘Het 
is voor VDAB hoog tijd voor een tandje bij!’

Robrecht Bothuyne – Vlaams volksvertegenwoor-
diger & schepen 
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COLOFON

Kristien Van Houtte – Van der Meeren, 
Ijzerbergstraat 5, 9770 Kruishoutem

KKRUISEM

➤➤	 Kruisem goed vertegen- 
 woordig op provincie- 
 raadslijst!
Op 14 oktober 2018 kiezen we niet alleen voor een 
nieuw gemeentebestuur, doch ook voor een nieu-
we provincieraad. Dit keer staan er niet minder 
dan 3 kandidaten uit Kruisem op die lijst! Onze 
beide burgemeesters-provincieraadsleden, Joop en 
Kathleen, zijn beiden terug kandidaat provincie-
raadslid: ‘De provincie is niet altijd even zichtbaar als 
bestuursniveau, maar is wel belangrijk, denk maar aan 
de fietspaden die ze financieren, de provinciale domei-
nen of haar bevoegheden inzake milieu en ruimtelijke 
ordening. Daarom kiezen we ook resoluut voor de pro-
vincie.’ Joop Verzele staat op twee en Kathleen Hut-
sebaut vindt u terug op de 5de plaats. Onze sche-
pen en Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht 
Bothuyne steunt als co-lijstduwer de hele lijst. We 
zijn trots op onze kandidaten en rekenen op uw 
steun voor hen!

➤➤	 Word ook lid van onze  
 WIJ-club
Steeds meer men-
sen worden lid van 
CD&V Kruisem. 
Ons ledenbestand 
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, 
dat is een heel groot potentieel aan enthousiasme 
en inzet. Door jouw lidmaatschap krijg je een 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 beslissin-
gen 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 
zoals lokale en nationale nieuwjaarsrecepties, je 
geniet van onze jaarlijkse gezinsdag in een fami-
liepark, 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 kleine 
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? 
Contacteer 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 
Zingem - 0474 29 41 04

Kruisem

1 Van Keymolen Phaedra

2 Verzele Joop

3 Meulewaeter Frederik

4 Beeckman Anja

5 Hutsebaut Kathleen

6 Mertens Veerle

7 Braems Cyntia

8 Foulon Jan

9 Bothuyne Robrecht

10 Couckuyt Eddy
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