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Kruisem
vooruitstrevend landelijk

CD&V Kruisem presents ….
Ladies in orange!

CD&V De Weg Vooruit!
Dit is een manier om aan politiek te doen, dit is onze manier. Die energie en lokale
kracht willen we maximaal
in de verf zetten. Tijdens
de wekelijkse markt komt
de CD&V campagnewagen
langs met als blikvanger een
kermisattractie, een dj met
swingende muziek, het burgemeestersspel, onze kandidaten en zoveel meer. Kom
onze blitse stand ontdekken
op beide marktacties.

>>

Ziehier de 12 straffe madammen van V&M Kruisem. Een dozijn
vrouwen die zich politiek willen engageren om van onze nieuwe
gemeente een warme en zorgverstrekkende thuis te maken.
Vrouw & Maatschappij is de grootste politieke vrouwenbeweging
van het land. We informeren je over politieke thema’s die je als
vrouw aanbelangen en interesseren. Gezondheid, pensioen,
de uitdagende combinatie arbeid en gezin, de evenredige
vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in alle segmenten
van de maatschappij, geweld op vrouwen... Rond deze en andere
thema’s worden infosessies en acties op touw gezet. Wil je ons
vervoegen? Geef een seintje via www.kruisem.cdenv.be.
Lut Follens – voorzitter V&M

CD&V Live on Tour!
>> Op dinsdag 25 september te Kruishoutem
Nieuw Plein

>> Op vrijdag 28 september te Zingem
Kerkplein
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>> Start van het nieuwe schooljaar: gezondheidscampagne
voor jonge gezinnen
Het nieuwe schooljaar is uit de startblokken. Dit betekent dat de drukte in het dagdagelijkse gezinsleven
toeneemt. Samen met logo gezond+ wil het gemeentebestuur een antwoord bieden op de steeds groter
wordende opvoedingsuitdagingen. We engageren ons om ouders te ondersteunen in hun opvoedingstaken zodat kinderen en jongeren in een gezonde omgeving kunnen opgroeien en gezonde keuzes leren
maken. De campagne vertrekt vanuit een brede samenwerking met het OCMW, Huis van het Kind, de
Basisscholen, … Concreet is er een scheurkalender samengesteld voor elk Kruisems gezin. Hierin staan
tal van leuke opdrachten en tips. CD&V Kruisem wenst iedereen een fijn schooljaar toe én … vergeet niet
te genieten van de vele grote en kleine gezinsmomenten!
Gerrit Depaepe - Schepen

Zwerfvuilactie JONG CD&V
De zwerfvuilbrigade van JONG CD&V trok de voorbije
weken op pad. Ter gelegenheid van Marollekermis
werd het traject van de rommelmarkt onder
handen genomen. Een week later werden de JONG
CD&V’ers gespot in Zingem waar zij onder andere
de joggingpiste inspecteerden. Op beide plaatsen
bekwamen ze zo een goed opgeruimd parcours.
Samen met onze inwoners ijveren we voor een
propere en nette buurt!
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>> Veilig terug naar school
Elke dag gaan vele kinderen en kleuters naar school, te voet,
met de fiets, maar vooral met de auto. Dit veroorzaakt vaak
onveilige situaties. Willen wij kinderen en hun ouders stimuleren om met de fiets of te voet naar school te komen, dan
moet die schoolomgeving veiliger. De gemeenten Zingem en
Kruishoutem zijn daarom al enkele jaren bezig met het uitwerken van een octopusplan. Samen met de ouders werden
de knelpunten van de schoolroutes in kaart gebracht en werden voorstellen tot meer veiligheid geformuleerd. Vanaf dit
schooljaar willen wij automobilisten in de schoolomgeving
oproepen tot extra voorzichtigheid. En dat door het aanbrengen van opvallende elastomeren (rekbare kunststof) op het
wegdek. Want zoals een fietser of voetganger wil gezien worden, zo moet ook de schoolpoort goed zichtbaar zijn!
Kathelijne Van Betsbrugge

Elastomeren te Zingem

>> Dag van de landbouw
Naar aanleiding van de Dag van
de Landbouw, op zondag 16 september, opent het sierteeltbedrijf van Johan Vanderhaegen in
de Hoogmolenstraat zijn deuren.
Landbouw - en dus ook sierteelt
- blijft een zeer belangrijke economische activiteit in onze fusiegemeente. CD&V heeft dan
ook altijd een landbouwvriendelijk beleid gevoerd, en staat
steeds open voor de vragen en noden van onze boeren en
tuinders. Aandacht voor zwerfvuil, onderhoud van grachten
en ondersteunende premies zijn daar voorbeelden van. Wie
interesse heeft kan tussen 10 en 18 uur een bezoek brengen
aan het bedrijf dat vooral gespecialiseerd is in de selectie en
het testen van Azalea’s. De Landelijke Gilde van Kruishoutem verzorgt de catering ter plaatse. Van harte welkom!

>> CD&V Kruisem
gaat voor
moderne
dienstverlening
Gedaan voor u als burger of bestuurder van verenigingen met
bezoeken aan verschillende
diensten om één aspect administratief geregeld te krijgen.
We gaan voor een geïntegreerde
aanpak. Eén aanspreekpunt op
verschillende locaties, dicht bij
de burger. De tijd waarin een
gemeentehuis bestaat uit verschillende loketten is voorbij.
Vele vragen kunnen ingevuld
worden aan de “frontoffice”. Gemotiveerde, flexibele en bekwame ambtenaren staan voor u
klaar. Voor complexe zaken kan
een afspraak gemaakt worden
met één van onze specialisten.
Ook de digitalisering staat niet
stil via “het digitaal loket”. Indien het van thuis uit niet lukt,
kan u steeds terecht op onze
administratieve centra in Huise,
Kruishoutem en Zingem. Onze
medewerkers zullen u daar verder helpen en als u dit wenst,
digitaal de weg wijzen. CD&V
Kruisem kiest in zijn dienstverleningsmodel “de weg vooruit”.
Dienstverlening 2020 staat in de
startblokken.
Jurgen Haustraete

Luc Vandenabeele
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>> Strandstoelactie jongeren
Kruisem, een nieuw verhaal voor Zingem en Kruishoutem. Kruisem, samen 9 dorpen met elk hun eigenheid, karakter en uniek dorpszicht. Deze 9 dorpen worden door onze Jong CD&V’ers in de kijker gezet. In
ieder dorp nam een Jong CD&V’er plaats in “de strandstoel” en dit op een heel herkenbare en typerende
plaats. Kan jij raden waar Gerrit, Mariska, Jeanne, Laura en Saartje van het mooie zicht genoten? Lees de
antwoorden op de facebookpagina van JONG CD&V Kruisem!
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>> Uitstap CD&V- Senioren
Ondanks alle drukte op weg naar de gemeentelijke en provinciale verkiezingen houden we eraan om onze jaarlijkse uitstap in ere te houden. Op
Kruisem
woensdag 3 oktober houden we halt in de prachtige stad Oudenaarde. We
brengen een bezoek aan het sociaal huis en het lokaal dienstencentrum.
Tevens ontdekken we het stadhuis en het MOU-museum onder leiding van een ervaren gids. In de namiddag volgt een geleide rondrit door de Vlaamse Ardennen met de nodige stops. Deelnameprijs: bus,
middag- en avondmaal inbegrepen is 40 euro. De officiële uitnodiging volgt doch hou de datum reeds vrij.
Achiel De Coninck
Voorzitter CD&V-senioren
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>> CD&V Kruisem wil busverbinding tussen
Zingem en Kruishoutem
Een vlotte verbinding tussen Zingem en
Kruishoutem is voor onze nieuwe gemeente
belangrijk.
Vlaams
volksvertegenwoordiger
en schepen Robrecht Bothuyne stelde daarom
in het parlement de vraag naar een dagelijkse
busverbinding aan minister van mobiliteit Weyts
(N-VA). ‘Met de auto is het een kwartiertje rijden
tussen de beide gemeentehuizen. Maar wie de bus wil
nemen is nu niet minder dan 50 minuten onderweg
tussen Zingem en Kruishoutem. Dat is uiteraard
wraakroepend.’ Helaas was het antwoord van
de minister teleurstellend. ‘Weyts voorziet geen
extra steun voor de fusiegemeente. De vraag moet
nog ‘bestudeerd en overlegd’ worden’. De gemeente
neemt alvast zijn verantwoordelijkheid en voorziet nog dit najaar de opstart van een deelautosysteem.
Bothuyne: ‘De Kruisemnaren zullen één van de twee elektrische auto’s kunnen gebruiken voor hun transport. Deze
auto’s worden via het gemeentebestuur ter beschikking gesteld, eentje vanuit Zingem en eentje vanuit Kruishoutem.’
Binnen de vervoersregioraad zal de vraag naar een busverbinding alvast opnieuw op tafel komen. Kruisem
rekent op een extra inspanning van De Lijn. Zo kunnen alle Kruisemnaren vlot alle diensten, zoals de
sportaccommodatie of bibliotheek, van hun nieuwe gemeente bereiken.
Robrecht Bothuyne

>> De eerste fietsstraat in de Vlaamse Ardennen
Vele gemeenten hebben in hun kernen heel wat
kleine straten met lintbebouwing. Vaak zijn deze
wegen verbindingspunten met het centrum. Er
wordt veel gefietst, gewandeld, maar ook de motorvoertuigen hebben hier hun plaats. Zingem
heeft zo een straat; de Strijpstraat. In samenspraak met de buurtbewoners werd hier een
fietsstraat aangelegd. Naast nieuwe riolering zijn
er geen verhoogde voetpaden meer, het wegdek
bestaat volledig uit klinkers, er is de beperkte
straatbreedte,... Voor onze handelaars zorgden we
voor “kort parkeren”. Wat is nu een fietsstraat? De
fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan
gebruiken; de motorvoertuigen hebben toegang
maar mogen de fietsers niet inhalen; de snelheid
mag nooit hoger liggen dan 30km per uur. Naast
de vele andere realisaties in de gemeente zijn we
heel fier op onze
eerste fietsstraat
van de Vlaamse
Ardennen!
Kathleen
Hutsebaut
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>> Kruisemse sportkampen
groot succes
Tijdens de vakantiemaanden hebben kleuters
en jongeren zich kunnen uitleven in de
sportkampen en stages van de Zingemse en
Kruishoutemse sportdienst, alsook van de
tennis- en judoclub en de balletvereniging.
Schepenen voor sport Robrecht Bothuyne en
Kathelijne Van Betsbrugge: ‘Voorgaande jaren
waren telkens een succes en elk jaar schrijven
ouders hun kroost steeds vroeger in om zeker een
plaatsje te bemachtigen. Als we ook de kampen
ingericht tijdens herfst-, krokus-en paasvakantie
mee in rekening brengen, dan hebben we opnieuw heel wat jongeren aan het sporten gekregen. Daarnaast waren er
de wintersportdag, de avonturensportdag Kriebeldinges en de avonturensportdag. Als afsluiter konden 40 jongeren
gratis de Memorial Van Damme bijwonen’ Het succes van de sportkampen duidt ook de nood van deze
initiatieven aan. CD&V Kruisem wil hier verder op inspelen en in alle vakanties en op diverse locaties
sportkampen aanbieden. Dat is niet alleen goed voor de kinderen en jongeren. Het laat ook ouders toe om
makkelijker gezin en werk te combineren in schoolvakantietijden.
Robrecht Bothuyne en
Kathelijne Van Betsbrugge

>> Jongeren en politiek …
Schuilt er een opkomend politiek talent in jou?
Ben jij geïnteresseerd in de boeiende wereld van
de lokale politiek? Borrelt het bij jou van (politieke) ideeën? Dan ben jij van harte welkom in onze
JONG CD&V-werking! Ons streven:
• jongeren prikkelen rond politiek
• hen actief laten meewerken aan het beleid
• jongeren door discussie nieuwe ideeën laten
zoeken
• bijdragen tot de vernieuwing in de politiek
• op een positieve manier activiteiten organiseren
• CD&V op een dynamische en constructieve
manier ondersteunen
Jongeren die zich bij JONG CD&V willen aansluiten,
mogen ons steeds contacteren via onze FB-pagina.
Gerrit Depaepe en Saartje Cromheecke,
voorzitters JONG CD&V
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>> Brug tussen partij & senioren
Binnen CD&V vormen de senioren een brug tussen de partij en de vele senioren. We vertolken de
standpunten over de maatschappelijke uitdagingen en vertalen die naar de politiek toe. Op 14 oktober
zijn het verkiezingen, een belangrijk gebeuren. Werken aan
een betere toekomst vraagt een geëngageerd beleid dat een
permanente dialoog met burgers en middenveld aandurft.
Wij rekenen op CD&V- politici om samen een lokaal beleid te
voeren waarin mensen centraal staan en waarin de kansen
en noden van ‘ouder worden’ tot hun recht komen. Ook na 14
oktober blijven wij ijveren en pleiten voor kwaliteitsvolle zorg,
voor betaalbaar wonen, voor toegankelijkheid en mobiliteit,
voor een veilige samenleving, voor participatiekansen. Aan
die samenleving willen wij meewerken!
Achiel De Coninck
Voorzitter CD&V-senioren

>> U komt toch ook?
Samen met Burgemeesters Joop Verzele en Kathleen Hutsebaut, Vlaams volksvertegenwoordiger/schepen
Robrecht Bothuyne, de schepenen en CD&V-mandatarissen van Kruisem ben ik als voorzitter bijzonder
verheugd jullie te mogen uitnodigen op ons jaarlijks eetfestijn. Gezien de fusie gaan we dit jaar op 3
locaties feesten!

>>  5 oktober vanaf 18u30 in De Griffel te Ouwegem

>>  6 oktober vanaf 18u30 in De Volkskring te Zingem
>>  7 oktober vanaf 11u30 in de Mastbloem te Kruishoutem
Prijs is 17 euro met dessert. Kinderen tot 12 jaar = 6 euro. Kaarten zijn te verkrijgen bij de mandatarissen
en bestuursleden of bij Katelijne Van Betsbrugge 0496/82 52 55 of bij voorzitter Kristien Van Houtte op
09/383.72.88.

Feest met ons mee!

W I J N O D I G E N J E U I T : B U R G E M E E S T E R S K AT H L E E N & J O O P, V O L K S V E R T E G E N W O O R D I G E R R O B R E C H T, S C H E P E N E N & M A N D ATA R I S S E N
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>> Onze kandidaten!
CD&V Kruisem gaat ook voor de provincie!
Steun onze 3 kandidaten voor de provincieraadsverkiezingen en geef onze gemeente
ook in de provincie een stem!
Verzele Joop
Hutsebaut Kathleen
Haustraete Jurgen
della Faille d'Huysse Bernard
Depaepe Gerrit
Callens Kristof
Vermeulen Patrick
Van Betsbrugge Kathelijne
Delbaere Eveline
Vermeiren Felix
Vandenabeele Luc
Poelman Etienne
Follens Lut
Cromheecke Saartje
Dewaele Barbara
Seys Julie
De Potter Jeanne
De Poortere Filip
Van Lierde Sharon
Polfliet Laura
Nachtergaele Mariska
De Coninck Achiel
Bauters Sofie
De Kimpe Marc
Bothuyne Robrecht

Provincieraadslijst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

U kan op meerdere kandidaten op één lijst stemmen

COLOFON

Kruisem
vooruitstrevend landelijk

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

Van Keymolen Phaedra
Verzele Joop
Meulewaeter Frederik
Beeckman Anja
Hutsebaut Kathleen
Mertens Veerle
Braems Cyntia
Foulon Jan
Bothuyne Robrecht
Couckuyt Eddy

V.u. Kristien Van Houtte, Ijzerbergstraat 5, 9770 Kruishoutem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

