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Kruisem
vooruitstrevend landelijk

Op 26 mei komt niet
één kandidaat uit
Kruisem op de CD&Vlijst te staan, maar
wel twee. Robrecht
Bothuyne (39) krijgt
de tweede plaats bij
de effectieven voor het
Vlaams parlement en
Laura Polfliet (23) staat
als vijfde opvolger bij
de Kamer genoteerd.

>> Stem Kruisem naar het parlement
Bothuyne, eerste schepen in de fusiegemeente en al sinds 2009 actief als Vlaams volksvertegenwoordiger
is bijzonder blij met deze plaats: ‘Ik ben het provinciaal bestuur van onze partij dankbaar voor deze kans. Het
is een mooie blijk van waardering van onze partij voor al het werk van de voorbije jaren.’ Bothuyne werkt in
het Vlaams parlement voornamelijk in de commissies ‘werk en economie’ en ‘omgeving, klimaat en
energie’: ‘De creatie van kwaliteitsvolle jobs ondersteunen in tijden van ongeziene krapte op de arbeidsmarkt en
de strijd tegen de klimaatverandering, het zijn bijzonder boeiende en actuele thema’s waar ik graag verder mijn
tanden in zet!’ Op de lijst voor het Vlaams parlement volgt Robrecht in het spoor van lijsttrekker Joke
Schauvliege.
Ook CD&V gemeenteraadslid Polfliet is gedreven: “Ik ben fier op de plaats die me is toegewezen. Met veel
goesting wil ik vanuit Kruisem voluit voor een schoon Oost-Vlaanderen gaan.” De studente Master Sociaal Werk
en Sociaal Beleid (KUL) ambieert al van jongs af aan een job in de politiek. “De thema’s waarop ik graag
mijn focus leg, zijn: gezondheid, democratie, mensen-en grondrechten en werkbaar werk. Een nieuwe, jonge
en kritische wind is soms nodig in het huidige politieke landschap”, aldus Polfliet. De oud-penningmeester
van de Kruishoutemse Jeugdraad en oudleidster van Chiro Vlinderia kan tijdens en na de campagne
rekenen op de steun van burgemeester Joop Verzele, de schepenen en de andere Kruisemse CD&V
mandatarissen. Burgemeester Joop: ‘Laura is een jong, maar vooral groot politiek talent. Wij geloven in haar
en zullen haar en Robrecht dan ook ten volle steunen in deze campagne.’

>> Samen Kruisem oranje kleuren
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>> Uw mening telt: Nieuw gemeentelijk reglement op inspraak
Onze partij draagt participatie van inwoners heel hoog in het vaandel. Daarom voeren wij een beleid van
betrokkenheid en inspraak van de burgers of doelgroepen.
We zetten onze woorden dan ook graag kracht bij en met een formeel goedgekeurd reglement op inspraak. Groot belang hechten we dan ook aan het installeren van sterke gemeentelijke adviesraden.
Vertegenwoordigers van onze talloze verenigingen of geïnteresseerde burgers kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. Hieronder geven we een overzicht van de erkende gemeentelijke adviesorganen:
ü Binnen de sector vrije tijd: een jeugdraad,
sportraad, cultuurraad met 3 deelraden
voor: bibliotheek, erfgoed en kunst én de
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking.
ü Binnen de sector welzijn: een lokaal overleg kinderopvang en de ouderenraad.
ü Binnen de sector omgeving: de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
en de milieuraad.
ü Daarnaast worden volgende overlegorganen erkend: een lokale raad flankerend
onderwijs, een lokaal overleg Huis van het
Kind en een raad voor lokale economie.
Deze adviesraden en overlegorganen worden
steeds betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid.
Alsook zal hen om advies gevraagd worden over
de aangelegenheden van het respectievelijke beleidsdomein. Wij betrekken hen bij de geplande
gemeentelijke acties en projecten die een grote
maatschappelijke impact hebben. Bij deze een
warme oproep aan alle burgers om alsnog aan
te sluiten en zich hiervoor te engageren. Samen
bouwen we aan een fijne toekomst voor onze
mooie gemeente! En dat begint van jongs af
aan; zo komt er ook een kindergemeenteraad.
Zo betrekken we ook de jongste generaties bij
onze nieuwe gemeente.
Naast deze adviesraden voorzien we nog heel
wat andere participatie en –inspraakmogelijkheden. Zo bezoeken we elk jaar alle 80-plussers
om hun mening te kennen. Of organiseren we
bij alle openbare werken zowel voor de planning als de uitvoering inspraakvergaderingen.
Tegelijk willen we met onze CD&V-mandatarissen vooral heel dicht bij de mensen staan en
weten wat er leeft. Dus heeft u problemen, vragen of opmerkingen: altijd welkom!
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>> De politieraad: een belangrijk inspraakorgaan !
Op dinsdag 12 februari vond de eerste politieraad van de nieuwe legislatuur plaats in het hoofdcommissariaat van de politiezone Vlaamse Ardennen in Oudenaarde.
Onze gemeente Kruisem maakt deel uit van deze politiezone, en heeft 5 vertegenwoordigers in de politieraad. Dit naast burgemeester Joop die tevens zitting heeft in het politiecollege, zeg maar het dagelijkse
bestuur van de zone. De raad telt 25 leden,
inclusief de korpschef en de secretaris. Deze
laatste functie wordt ingevuld door onze Kruisemse Karlien Torck, beleidscoördinator bij de
gemeente. Het aantal leden in de politieraad
van elke gemeente is berekend in verhouding
tot het inwonersaantal. De politieraad vergadert een 6 tal keer op jaarbasis. De opdracht is
het toezicht houden op de organisatie en het
beheer van de middelen van de politiezone.
Belangrijke aankopen, invulling van het personeelskader, maar ook de algemene organisatie komen er aan bod.
Op basis van een zonaal veiligheidsplan worden de accenten in de plaatselijke politiewerking vastgelegd.
Deze accenten zijn gebaseerd op de analyse van de voornaamste problematieken in de zone. In die zin
krijgt inbraakpreventie logischerwijze steeds ruim aandacht. Maar ook verkeersveiligheid, drugspreventie, radicalisering, informaticacriminaliteit en overlast (lawaai, zwerfvuil, …) zijn aandachtspunten. Het
volledige zonaal veiligheidsplan kan je raadplegen op de site van de politiezone (www.pz-vlaamseardenne.be). Daarnaast is de politieraad een dankbaar forum om algemene bezorgdheden inzake veiligheid te
bespreken. Onze korpschef zorgt er bovendien voor dat de vergaderingen steeds interessant zijn, door
regelmatig sprekers uit te nodigen die het politiebeleid in het land mee vorm geven, en door ieder jaar te
zorgen voor een gedetailleerd rapport van de politiewerking. De CD&V vertegenwoordigers in de politieraad zijn naast burgemeester Joop : Eveline Delbaere, Kathelijne Van Betsbrugge en Luc Vandenabeele.
Je kan steeds bij hen terecht als je bepaalde vragen of opmerkingen hebt die te maken hebben met de
veiligheid in je omgeving.
Luc Vandenabeele – gemeenteraadslid

Zwerfvuilactie Kruisem
Op zaterdag 23 maart ging de jaarlijkse
zwerfvuilactie door in deelgemeente
Kruishoutem. Ook CD&V Kruisem was
met een ruime delegatie aanwezig om
te helpen bij het mooi maken van onze
gemeente. En dit alles onder de kundige
leiding van onze schepen voor leefmilieu, Kristof Callens: ‘Graag dank ik alle
CD&V sympathisanten om mee de handen uit de mouwen te steken, alsook de
vele vrijwilligers om samen van Kruisem een propere gemeente te maken.’
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>>

Parlementsleden uit onze regio

Hun inzet voor 26 mei:

Robrecht Bothuyne – plaats 2 – Vlaams parlement
“De inzet voor 26 mei is een keuze voor een Vlaanderen waarin iedereen mee is, elk talent telt en ingezet
wordt op onze arbeidsmarkt. Een job op maat voor iedereen en ingevulde knelpuntvacatures. Dat is de
uitdaging en daar maken we samen werk van.”

Stefaan Vercamer – plaats 3 - Kamer
“Een goed & gerust leven kan je niet los zien van een degelijk inkomen en van een evenwicht tussen gezin
en arbeid. Stille werkers moeten daarom netto meer overhouden. Met zorgverlof, ouderschapsverlof,
grootouderverlof willen we zorgen voor familie combineerbaar houden met werken.”

Cindy Franssen – plaats 2 - Europa
“Meer en meer worden beslissingen, die een impact hebben op ons dagelijkse leven, op Europees niveau
genomen. Kijk maar naar het baanbrekend werk van Marianne Thyssen in het kader van de sociale pijler.
Ik wil hier samen met onze Europese lijsttrekker Kris Peeters verder aan werken en er onze schouders
mee onderzetten.”

Vincent Van Peteghem – plaats 3 - Vlaams parlement
“Op 26 mei kiest u voor uw toekomst. Met de nodige redelijkheid, ambitie en daadkracht wil ik mee
bouwen aan een Vlaanderen waar iedereen kansen krijgt. Een Vlaanderen dat duidelijke keuzes maakt
en waar het fijn is om (op) te groeien en waar u gerust oud kan worden.”

Onze kandidaten voor Europa:
Kris Peeters – lijsttrekker
Cindy Franssen – plaats 2
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>> Onze regiokandidaten voor 26 mei. Kruisem betekent voor mij….
Lieven Cnudde

– Oudenaarde
- Plaats 13
Vlaams parlement
… de fusiegemeente met
de rare, maar
tzt meest originele
nieuwe naam, met zijn heel bijzondere deelgemeenten. Elk met
een eigen leefwereld, van eikoningin en jeugdauteur, over Nokere–koerse en een eigenzinnige
dorpspolitiek. Een gezellige sfeervolle landelijke gemeente met
zijn uitgestrekte akkers en weilanden, waar zelfs een autostrade
passeert met een uitgebreide industriezone.

Brecht Lietar

– Kluisbergen
– 5de opvolger
Vlaams parlement
… de gemeente
waar een mooi
evenwicht is tussen natuur, landbouw en ondernemerschap in
onze Vlaamse Ardennen. Het is
een “levendige” gemeente met tal
van evenementen en bloeiende
horecazaken. Kruisem, een gemeente met politiek op mensenmaat, dat is de weg vooruit!

Ignace Michaux

– Ronse – Plaats
10 Kamer
… de guldeneifeesten en de
Bommelsfeesten, de koersen,
het groen, culinaire adresjes,.....
Ronse en Kruisem, 2 gemeenten
met vele gelijkenissen die bouwen aan de toekomst en die een
plaats hebben binnen onze prachtige Vlaamse Ardennen.

Laura Polfliet –

Kruisem – 5de
opvolger Kamer
… de plaats
waar ik ben opgegroeid tot een
volwassen jonge
vrouw. De chiro,
jeugdraad en alle
fijne mensen die ik ontmoette in
de gemeente hebben me helpen
ontplooien tot een jonge, fiere,
Kruisemse politica. Ik werk graag
mee aan de uitbouw van deze
prachtige gemeente.
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Katelijne
Scheilinckx –

Lierde – 3de opvolger Vlaams
parlement
Kruisem waar
mensen open
staan voor samenwerken, doorzetters, de ‘kruising’ van Joop en
Kathleen, een kruising van openhartigheid en dienstbaarheid. Het
‘dorp’ van Marc de Bel, het Hof
van Cleve, unieke windmolens, de
Fluitjesfeesten, levensgenieters
en de liefde voor de fiets. Samen
zetten we onze mooie regio op de
kaart!

Thomas Van
Ongeval – Na-

zareth/Eke –
Plaats 7 Kamer
… een zeer
gezellige en
warme buurgemeente die, samen met Nazareth,
het prachtige platteland tussen
Gent en Oudenaarde vormen.
Kruisem doet mij vooral denken
aan de Eierfeesten, waar ik elk
jaar mee tracht het gulden ei te
vangen en de vroegere feesten in
Boeregem die Kruisem en Nazareth verenigden.

Simon Van
Quickelberghe

– Maarkedal
– Plaats 18
Vlaams parlement
… de poort naar
de Vlaamse Ardennen. Het landelijk
karakter en het historisch erfgoed maken van deze
gemeente een unieke en gezellige
plaats waar ik graag vertoef. In
Kruisem heb je altijd wel een
beetje dat pure vakantiegevoel!”

Joris Vandenhoucke

– Ronse
– Plaats 20
Vlaams parlement
… de Vlaamse
Ardennen, mijn
hart, mijn leven en
mijn werk liggen hier.

Jan Vermeulen

– Deinze – Lijstduwer Vlaams
parlement
…familiebezoek en de eifeesten. Deinze
is de stad van
de kip, Kruisem de
gemeente van het ei. We kunnen
niet zonder elkaar. Sinds enkele
jaren komt daar ook de fantastische samenwerking rond Nokere
Koerse bij. Ik denk dat de fusie
bij ons niet gelukt was zonder
de eerste stap die door Kruisem
werd gezet.

Delphine
Verschelde –

Deinze – Plaats
13 Kamer
… de rust van
de natuur in
Lozerbos, de
nostalgie van
historische hoeves
en kastelen, het bourgondische in
de gezellige horecazaken, de ambiance van de Gulden Eifeesten
en bovenal de energie tussen de
mensen op Nokere Koerse

Sally Cosijns –

Zulte – Plaats 17
Kamer
… onze buurtgemeente, waar
ik bij mandatarissen in
bepaalde dossiers
even ga polsen hoe
dit bij hen aangepakt wordt, een
hulplijn waar nodig. Kruisem link
ik aan de Gulden Eifeesten, het
folklorefeest die plaats vindt tijdens het paasweekend.

Jan Briers –

Gavere – 1ste
opvolger Kamer
Als gouverneur heb ik de
fusie van heel
dichtbij beleefd;
beide burgemeesters kwamen als een
gelukkig koppel bij mij langs en
toen ik vroeg wie burgemeester
zou worden, kreeg ik als reactie
dat ze er nog niet over nagedacht
hadden. Zoiets typeert deze
kleine maar fijne fusie, waarbij de
toekomst van onze burgers centraal stond èn staat!
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>> CD&V Senioren Vlaamse Ardennen in verkiezingsmodus
Het verkiezingstreffen van de CD&V - senioren van de Vlaamse Ardennen is vrijdag laatstleden (29.03.19)
in alle opzichten een meer dan geslaagde voltreffer geworden. In de Salons Remington te Ronse had men
gewoontegetrouw alle zeilen bijgezet om het de enthousiaste deelnemers zo comfortabel en gezellig mogelijk te maken. Het onthaal met koffie en fijne gebakjes bracht iedereen in de passende stemming. De
middaglunch was top en fijn verzorgd. Tijdens de voormiddag werden drie scherp actuele thema’s besproken. Federaal volksvertegenwoordiger Vincent Van Peteghem opende het debat over de klimaatproblematiek met een pittige en verhelderende
uiteenzetting. Hij toonde aan dat CD&V
onweerlegbaar de kortste weg naar de
realisatie van een ambitieus klimaatbeleid uittekent en verdedigt. Vlaams
volksvertegenwoordiger
Robrecht
Bothuyne hield een interessant betoog
over enkele sociaal economische knelpunten en over het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen. Federaal volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer gaf
een aantal duidelijke toelichtingen bij
het loonakkoord (IPA) en omschreef de
syndicale en politieke struikelstenen
op de weg naar de uiteindelijke realisatie van dit akkoord. Last but not least
kondigde onze Kruisemse dame Laura Polfliet er haar deelname aan de federale verkiezingen aan. In de
namiddag gaf Bert D’Hondt, adviseur sociaal beleid, gezin en armoede bij de CD&V - studiedienst CEDER,
een inleidende presentatie van de synthese van het CD&V - verkiezingsprogramma. Daarna volgde een
vraagstelling met een dialoog over de zes hoofdstukken van dit programma. Er werd gediscussieerd over
het zorgbeleid, de pensioenen, de huisvesting en de levenskwaliteit. Een boeiende namiddag!
Achiel De Coninck – voorzitter Senioren Kruisem

>> CD&V on the road
Zaterdag 30/03 ging het nationaal Lentecongres
voor de Vlaamse JONG CD&V’ers door in Ronse.
Ons jongste gemeenteraadslid Laura Polfliet was
aanwezig en volgde een workshop Social Media
en een lezing van Bruno Vanobbergen omtrent
jeugdwelzijn. De avond werd afgesloten met een
quiz waarbij Laura aansloot bij Team Ieper. Het
team eindigde samen met de JONG CD&V’ers van
Deinze op een gedeelde 5de plaats.
Woensdag 20 maart stond onze gemeente in het
daglicht omwille van de 74se Danilith Nokere
Koerse. Vele van de CD&V - mandatarissen waren
betrokken bij deze wielerwedstrijd: op de afterwork
party, en/of al bestuurslid, en/of al supporter langs
de weg en de eindmeet. Cees Bol (Team Sunweb)
mocht op het hoogste schavotje de bloemen in
ontvangst nemen. Proficiat!
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>> Word ook lid van onze WIJ-club
Steeds meer mensen 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. 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 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 - 0474 29 41 04

COLOFON

Kruisem
vooruitstrevend landelijk

Wij krant 6.indd 7

V.U. P. De Clercq,
Huisgaverstraat 57, 9770 Kruisem
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>> De eerste aanvraag voor
Kruisemse speelstraat is een feit!
Veilig en verantwoord op straat spelen is gelukkig weer
mogelijk dankzij het nieuw goedgekeurde reglement
aangaande speelstraten.
Dit komt niet alleen aan menig kindervreugd tegemoet,
bovendien stimuleert het de sociale cohesie in de straat.
Daarnaast creëren we extra kansen tot ontmoeting tussen buren. Een speelstraat is een openbare weg die tijdelijk en tijdens bepaalde uren wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer zodat kinderen er in alle veiligheid
en ongehinderd op straat kunnen spelen.

Komt jouw straat hiervoor in aanmerking? Sla onderstaande lijst er maar even op na… én wie weet, woon je
deze zomer voor 7 aaneensluitende dagen tussen 9u en
20u in een echte speelstraat.
- De maximum snelheid bedraagt in mijn straat 50
km/u
- Mijn straat heeft een overheersend woonkarakter
- Er rijdt geen (belangrijk) doorgaand verkeer of openbaar vervoer
- Er zijn geen wegenwerken in de periode van de speelstraat
- De bereikbaarheid van de omliggende straten komt
niet in het gedrang bij het tijdelijk afsluiten van het
verkeer in mijn straat
- 2/3 van de bewoners van de straat gaat akkoord
Ik wens alle inwoners veel succes toe!
Gerrit Depaepe – schepen

>> CD&V Kruisem is
definitief uit de
startblokken
Een nieuw bestuur is geïnstalleerd, met
ook nieuwe mensen die ons komen vervoegen. CD&V Kruisem wil een open
bestuur vormen. Dus, wie zin heeft mee
te debatteren en mee aan het stuur van
de sterkste partij van Kruisem te komen, altijd welkom!
We willen inzetten op participatie en
veel mensen betrekken bij het bestuur
van onze partij en onze mooie gemeente. Voel je je geroepen of heb je vragen:
neem gerust contact op.
De komende weken worden druk: onze
afdeling trekt met 2 kandidaten naar
de verkiezingen van 26 mei. Robrecht
Bothuyne, onze eerste schepen, is al een
vaste waarde in het Vlaams parlement.
En met Laura Polfliet, Kruisems jongste
gemeenteraadslid, vaardigen we jong
talent af op de federale lijst. Met onze
hele ploeg zullen we hen de komende
weken steunen en hopelijk kunnen we
Kruisem op 26 mei oranje kleuren. Want
we geloven dat een sterke centrumpartij zoals CD&V meer dan ooit nodig is
in de politiek. In een tijd waarin alleen
maar de luidste roepers lijken gehoord
te worden, sommige partijen bij elke verklaring de polarisatie alleen maar lijken
aan te moedigen, moet CD&V pal staan
voor een beleid waarin iedereen mee is
en iedereen mee kan. Of het nu gaat over
klimaatbeleid, ons onderwijs, onze economie en arbeidsmarkt of onze mobiliteit: CD&V heeft de beleidsrecepten in
huis om deze uitdagingen aan te gaan en
ervoor te zorgen dat redelijke oplossingen worden gevonden. CD&V Kruisem
gaat ervoor en we hopen op uw steun en
stem voor onze kandidaten op 26 mei.
Patricia De Clercq – voorzitter CD&V Kruisem
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