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2015

Eetfestijn
ZATERDAG 7 november
om 18u30 Bar & zaal PC te Nazareth
ZONDAG 8 november
om 11u00 Makro Eke

2016

AGENDA

Valentijnsreceptie
ZONDAG 21 februari
om 9u00 in zaal Nova te Eke
Kaarting
ZONDAG 13 maart
om 9u00 in Bar PC te Nazareth

Colofon
Eindredactie: Pascal Marchand,
pascalmarchand@telenet.be
Foto’s: Ivan Schaubroek, Pascal Marchand
Verantwoordelijke uitgever: Danny Claeys,
Stationsstraat 121, 9810 Nazareth-Eke

Beste inwoners van Nazareth-Eke,
Na mijn editoriaal in het vorig nummer is er weer heel wat veranderd. De voorrangswijziging
in de dorpskern is grotendeels ongedaan gemaakt maar het eenrichtingsverkeer blijft gelden.
Dit geeft ook aan dat onze lokale mandatarissen ook luisteren naar wat de bevolking te zeggen
heeft. Een goed beleid voeren van een gemeente wil ook zeggen dat we luisteren naar de
mening van iedereen. Wij als CD&V willen in de eerste plaats luisteren, en de mandatarissen
staan klaar om naar jullie te luisteren.
Daar staan ook onze 4 V’s voor waar de ideologie van de CD&V op steunt: verzorgen, vooruitzien,
verbinden en versterken. In dit editoriaal wil ik eens dieper ingaan op het verbinden. De
ampersand in CD&V duidt specifiek op het verbinden. We willen streven naar een warmere
samenleving, waarbij het gezinsleven centraal staat. Dit gezinsleven is de steunpilaar van onze
samenleving. Wat is er mooier dan de dag te beginnen met samen ontbijten. Door de gejaagdheid
van ons bestaan is dit iets waar we minder en minder tijd voor hebben, maar het is toch zo
belangrijk om tijd te maken voor elkaar. Zeker nu de “donkere” tijd er weer aan komt, mensen
komen minder buiten, zeker de mensen die alleen zijn, ouderen, hulpbehoevenden. Deze
periode is zeker een uitdaging voor iedereen om aandacht te hebben voor die mensen. Het
aloude gezegde “nodig eens een vreemde uit” is nu des te meer van toepassing, jezelf eens
wegcijferen voor een ander, elkaar helpen, daar is waar we het verschil kunnen maken. Daar
willen we als lokale partij zeker naar luisteren en onze bijdrage leveren.
Verder zal je lezen dat wij ons als gemeente inzetten voor vluchtelingen maar ook voor de
hulpbehoevenden in onze eigen gemeente door onze bijdrage aan “De Kruk”. Veel plezier met
deze editie van de CD&V direct.
Pascal Marchand
Communicatieverantwoordelijke, CD&V Nazareth-Eke

Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd,
vermenigvuldigd of geciteerd, graag met
bronvermelding CD&V Nazareth-Eke.

Burgemeester
• Claeys Danny - Stationsstraat 121

09 385 61 36

Schepenen
• De Gussem Annemie - ‘s Gravenstraat 191 B
• De Preester Viviane - Scheldestraat 25
• Schaubroeck Ivan - Steenweg Deinze 140
• Van herzeele Christiaan - Boeregemstraat 22
• Van Ongeval Thomas - Lijsterstraat 3

09 385 57 15
09 384 59 38
09 384 46 84
09 384 18 06
09 385 63 52

Gemeenteraadsleden
• De Vos Raf - Stationsstraat 22
• Dhondt Nathalie - Steenweg Deinze 157
• Le Roy Dirk - Warandestraat 20
• Van der Plaetsen Geert - Kortebosstraat 15
• Vercruysse Ria -Bosstraat 130
• Vertriest Freddy - Dorp 17 bus 1

09 385 52 36
0499 593695
09 385 44 60
09 385 59 18
09 385 62 03
09 385 45 00

OCMW-raadsleden
• Colenbie Femke – Roombaardstraat 42 A bus 5
• De Vuyst Ann - Camiel Fremaultstraat 25
• Van Audenaerde Tine - Jagerstraat 7
• Van De Sype Paul - Camiel Fremaultstraat 23

09 335 07 58
09 385 67 58
09 384 72 11
09 385 74 05

Bestuursleden CD&V Nazareth-Eke
• Bosschem Luc - ‘s Gravenstraat 186
• De Coninck Roland - ‘s Gravenstraat 128

09 385 65 65
09 385 43 03

EETFESTIJN
Zaterdag 7 November 2015
Van 18u30 tot 20u30 met aperitiefbar in het parochiaal centrum van
Nazareth.
Zondag 8 november 2015
Van 11u tot 14u in het restaurant van de Makro.
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De Cuyper Sam De Fauw Lauraine - Steinstraat 8 R
De Rycke Geert - Nieuwstraat 44
De Winne Pieter - Steinstraat 24
De Wulf Dirk - Zandstraat 22
Duprez Georges - Ommegangstraat 7
Eechaute Annemie - Warandestraat 82
Heyse Hans - Sterrenbosstraat 48
Lamont Martin - ‘s Gravenstraat 44
Marchand Pascal – Stijn Streuvelsstraat 4
Meulenyser Dirk - Sterrenbosstraat 44
Philips Richard - Bosstraat 130
Raevens Pieter - Biesten 27
Remerie Frank - G. Delmeirelaan 10
Suffys Saskia - Bekken 3
Van Assche Martine - Oudenaardseheerweg 164
Van Den Abeele Patrick - Snepstraat 6
Van Heuverswyn Antoon - Kerkplein 6
Vandenbossche Filip – Groenstraat 13B
Vandendriessche Sven - Eikenstraat 1
Verleye Gilbert - Lijsterstraat 14
Volckaert Hans - Eikenstraat 1 A
Wieme Julien - Camiel Fremaultstraat 8

0494 690229
09 385 40 23
09 385 72 35
09 225 04 92
09 385 43 60
09 385 51 30
09 38019 70
09 385 56 27
09 385 61 80
09 336 49 15
09 385 98 76
09 385 62 03
0495 679739
09 385 74 97
09 385 62 85
09 384 33 40
09 328 83 61
0473 435508
09 336 52 94
09 385 75 88
09 384 54 57
09 385 88 40

Gratis aperitief
Kip aan ’t spit of Ardeens gebraad
Groeten en frietjes
Volwassenen: 15€ - Kinderen tot 12jaar: Gratis (balletjes in tomatensaus)
Kaarten: bij de burgemeester, schepenen, leden van de gemeenteraad
en OCMW en bij de bestuursleden van CD&V Nazareth-Eke.
Kaarten kunnen ook gereserveerd worden op volgend e-mail adres:
???????????

nazareth.cdenv.be

Recht vooruit voor een nieuwe infrastructuur voor turnvereniging OTV en
jeugdhuis Jena
Bij het begin van het nieuwe sportseizoen keurde de
gemeenteraad de procedure goed om tot een nieuw vast
onderkomen voor OTV en jeugdhuis Jena te komen.
Hiermee zorgt CD&V-Nazareth-Eke voor een antwoord
op geluidsproblematiek van jeugdhuis Jena en op de
vraag van de turnvereniging OTV om een bovenlokale
gyminfrastructuur uit te bouwen in samenwerking met
de Vlaamse Gymfederatie (Gymfed).
Bovengemeentelijke turninfrastructuur
De voorbije jaren werden heel wat voorbereidingen
getroffen om een turninfrastructuur te kunnen realiseren
en financieel haalbaar te maken. Zo klopte het
gemeentebestuur aan bij de Vlaamse Gemeenschap en
de Provincie Oost-Vlaanderen om een beroep te doen op
subsidies voor de ontwikkeling van een gymhal. Deze
gesprekken leidden tot een goed resultaat, want onze
gemeente kan genieten van een subsidie van 200.000
euro vanwege het Provinciebestuur.
Als locatie kiezen we voor de achterzijde van de sporthal,
waardoor alle sportactiviteiten gecentraliseerd blijven
op de sportsite en de turners ook van de bestaande
kleedkamers gebruik kunnen maken.
De nieuwe zaal laat toe dat alle toestellen voortaan een
vaste plaats krijgen en dat er speciale beschermende
valputten kunnen worden gecreëerd voor een optimale
veiligheid tijdens het sporten. De turntoestellen zullen
hierdoor ook minder slijtage ondervinden, waar nu elke
keer na het sporten de huidige sportzaal voor de helft
opnieuw ontruimd moet worden.
De nieuwe turnhal wordt door de Gymfed bestemd als
Regiocentrum voor artistieke gymnastiek voor dames,
studenten topsport en ook jonge turntalenten uit het

Rerum Novarumviering

derde tot zesde leerjaar. Samen met OTV en de Gymfed
willen we zo meebouwen aan topturnsters van morgen.
Een nieuw jeugdontmoetingscentrum
Jeugdhuis Jena kampt al enkele jaren met een geluidsproblematiek in de huidige locatie in het Oud-Wielkine in de Drapstraat. Door de ligging tussen woningen,
ontstaat er bij optredens of fuiven geluidshinder naar
de buren toe of is er nachtlawaai vanwege de jongeren
die buiten staan.
Het gemeentebestuur duidde in 2013 een geluidsdeskundige aan om te onderzoeken hoe het gebouw
beter geïsoleerd zou kunnen worden. Dit kan enkel door
een ‘box-in-box’ te creëren, enkel mogelijk met zware
investeringen in renovatie van het dak en de muren.
Bovendien zou dan nog steeds het nachtlawaai vanwege de bezoekers blijven bestaan.
Daarom kiezen we ervoor een nieuw onderkomen te
realiseren voor Jeugdhuis Jena, in een jeugdontmoetingscentrum, gekoppeld aan de nieuwe turninfrastructuur. Deze locatie beantwoordt aan de wensen
van de jeugd zelf, die aan bod kwamen tijdens het
jongerenforum, waar meer dan 80 jongeren hun visie gaven over de toekomst van het jeugdhuis. De
centrale ligging tussen de dorpskernen van Nazareth en Eke is ook voor een jeugdontmoetingscentrum een belangrijk voordeel, het biedt een
gezellige ontmoetingsplaats aan de jeugd dichtbij huis. Zowel jongeren die zich met de fiets of
de wagen kunnen gebruik maken van de fietsenstalling en ruime parking, met pas op enige afstand
enkele woningen, zodat hinder van jongeren die even
een luchtje komen scheppen ook minimaal blijft, in
tegenstelling tot de huidige locatie.
De lokalen zullen samen een jeugdontmoetingscentrum worden, zodat in samenwerking met jeugdhuis
Jena, ook andere initiatieven voor de Nazareense
jeugd vorm kunnen krijgen. De ligging op de sportsite
kan bijdragen tot het bereiken van een nieuw doelpubliek bij de jonge sportievelingen.

Femke Colenbie

Schoon en belangrijk volk tijdens de met zon
overgoten ‘Rerum Novarumviering’ in Gent.
Minister Crevits hield er een toespraak over de
kwaliteit van onze samenleving, over hoe goed
het is in Vlaanderen te leven. Maar, we moeten
ook de tranen achter de deur gaan opzoeken.
Ze sprak eveneens over de de nodige aandacht
die we moeten hebben voor die jonge mensen
met eerder beperkte kansen in het onderwijs.
Aandacht hebben voor het ontdekken van zijn
talent en kansen scheppen om het talent te
ontwikkelen.
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Femke Colenbie neemt in de maanden
september, oktober en november even
pauze als OCMW-raadslid omdat ze
kersverse mama is geworden van Florence
Roland.

Projectverloop
Het volledige project zal begeleid worden door een
projectbegeleider om de goede vooruitgang van de werkzaamheden op te volgen. We kiezen voor een duurzaam
en kwaliteitsvol bouwproject, via een design and buildformule. Architecten en aannemers kunnen zich
kandidaat stellen, waarna vijf bouwteams door een
jury geselecteerd worden een ontwerp uit te werken.
Uit de ingediende ontwerpen wordt dan vervolgens
een ontwerp uitgekozen op basis van verschillende
criteria, zoals architecturale kwaliteit, duurzaamheid
en de prijs. Het gemeentebestuur maakt een budget vrij
van 1.500.000 euro voor de afwerking van dit project.
Totaalaanpak vrije tijd
Bij een verhuis van de turnvereniging komt de kleine
sporthal opnieuw vrij en kan deze weer volledig gebruikt
worden voor sport en ontspanning voor de schoolgaande
jeugd, sportverenigingen en recreatieve sporters.
Op termijn wensen we aan de kleine sportzaal ook een
polyvalent karakter te geven, waardoor ook grotere
activiteiten daar een onderkomen kunnen krijgen.
Daarnaast komen de lokalen van het huidige jeugdhuis
vrij in het gebouw van Oud-Wielkine, wat nieuwe kansen
biedt voor de verschillende musea en het erfgoedhuis
die momenteel in datzelfde gebouw gevestigd zijn.
CD&V-Nazareth-Eke kiest met dit project resoluut voor
de verdere uitbouw van de vrijetijdsinfrastructuur waar
talloze verenigingen in onze gemeente dagelijks gebruik
van maken.
Oprichting autonoom gemeentebedrijf
De bestaande en toekomstige vrijetijdsinfrastructuur
wordt voortaan samengebracht in een autonoom
gemeentebedrijf (afgekort: AG). Dit is een instelling
die door het gemeentebestuur wordt opgericht om de
infrastructuur op een efficiënte wijze te beheren. Een
autonoom gemeentebedrijf biedt verschillende financiële
voordelen, zoals de kansen om samen te werken met
andere instanties of sponsors en de mogelijkheid tot
btw-aftrek, bij de nieuwe realisaties, maar ook bij de
andere recente uitbreidingen van de culturele en
sportinfrastructuur. Hierdoor komen middelen ter
beschikking om de gemeentelijke budgetten bij de
realisatie van de nieuwe turnhal en jeugdontmoetingscentrum (samen met de provinciale subsidie) zou weinig
mogelijk te belasten.
De raad van bestuur van het AG wordt samengesteld uit
de voltallige gemeenteraad, zodat de structuren zoveel
mogelijk afgestemd kunnen worden op de bestaande
gemeentelijke organen.
In de loop van 2016 wordt het beheer van de infrastructuur
overgedragen van de gemeente naar het AG en vanaf dan
zal de verhuur aan verenigingen en andere gebruikers
via het nieuwe AG verlopen. Het is de bedoeling om deze
overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen zonder grote
gevolgen voor de verenigingen en de gebruikers.

Thomas Van Ongeval
Schepen van Financiën
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ONDERHOUD EN AANLEG VAN HET PUBLIEK DOMEIN
Onderhoudswerken aan wegen
Elk jaar besteedt het gemeentebestuur een
belangrijke som aan het onderhoud van haar
wegennet. Zo werden vorig jaar de Steenweg op
de wijk Landuit -een deel van de Plaanstraatkruispunt Koedreef/Binnenweg en Waterratstraat – hoek Prijkelstraat/N35 gegund en dit jaar
uitgevoerd. Dit jaar werden ook asfalteringswerken
aangebracht in de Bosstraat - Zagmanstraat –
Landuitstraat - Meerstraat – Binnenweg - St Annastraat – Steinstraat en Pontweg. Deze wegen
zijn van een nieuwe toplaag voorzien zodat de weg
er terug zeer goed bij ligt. In de Groenstraat werd
de toplaag afgefreesd en opnieuw geasfalteerd,
de fietssugestiestroken aan beide zijden van de
weg werden opnieuw aangebracht. De Bernstraat
werd in samenwerking met de gemeente Gavere
voorzien van nieuwe weggoten en een volledig
nieuw wegdek. Renoveren van wegen in halfverharding gebeurde in de Lijkstraat en een
deel van de Lange Dreef zodat ook de fietsers er
aangenamer kunnen fietsen.
Daarnaast worden geregeld kleine herstellingen
aan de wegen uitgevoerd, zoals herstellen van
betonvakken, aanleg en herstel van weggoten,
stoepranden enz. Dergelijk jaarlijks onderhoudsprogramma willen we de ganse legislatuur
aanhouden zodat we kunnen spreken van een
piekfijn publiek domein in Nazareth.
Voet- en fietspaden
Volgend jaar willen we extra aandacht schenken
aan het onderhoud en de aanleg van nieuwe voetpaden. Op diverse plaatsen ontbreken verbindingen
van voetpaden, kunnen we nieuwe aansluitingen
maken met bepaalde woonwijken en kunnen we
de voetpaden verder verbinden in een globaal
voetgangersnetwerk. Dergelijke ontbrekende
stukken willen we volgend jaar aanleggen.
Ook willen we dezelfde oefening maken voor het
onderhoud van de bestaande en de aanleg van
nieuwe fietspaden. Deze laatste komen er vooral
bij de uitvoering van de grote riolerings- en
wegeniswerken in Warandestraat en Weefstraat.
Warandestraat
In de Warandestraat, Schoolstraat, Kloosterbosstraat en Huisepontweg zijn momenteel de
riolerings- en wegeniswerken aan de gang. De
afstemming tussen de rioleringswerken en de
werken aan de nutsleidingen loopt niet altijd van
een leien dakje. Maar tijdens de werfvergaderingen
worden alle problemen besproken en kan
doorgaans een redelijke oplossing gevonden
worden. In de Warandestraat komt langs beide
zijden van de straat een fietspad. De aanleg van dit
fietspad zal het fietsroutenetwerk in de gemeente
sterk uitbreiden. We hopen samen met alle
betrokkenen op een rustige winter zodat deze
werken eind volgend jaar zijn beëindigd.

Weefstraat
Ook de plannen voor de heraanleg van de Weefstraat en aanpalende straten zijn in een eindfase.
We hopen nog dit jaar tot de aanbesteding te
kunnen overgaan en met de uitvoering te starten
in de loop van volgend jaar. Naast de heraanleg van
de riolering en de wegenis komt ook in de Weefstraat langs beide zijden van de weg een fietspad
op de wettelijke minimale breedte van 1,50m.
Samen met de wegeniswerken in de aanpalende
bedrijvenzone is daar een groot stuk van de
werken uitgevoerd. Rest alleen nog de ondertunneling van het kruispunt op de N60 en
Begoniastraat die over enkele jaren hopelijk wordt
uitgevoerd.
Dorp
Ook de herinrichting van het Dorp te Nazareth
willen we nog in deze legislatuur uitvoeren. Na
het voeren van diverse inspraakrondes zijn een
aantal principes voor de herinrichting duidelijk.
Naast het aanleggen van een wandelboulevard
rond het kerkhof wordt dit laatste zelf ingericht als
een groene ruimte. Op het Dorp zal éénrichtingsverkeer gelden en achter de dekenij komt een
nieuwe parkeerplaats. Op het Dorp komen
verschillende ontmoetingsplaatsen en wordt
zo veel als mogelijk rekening gehouden met de
vragen van horeca, handelaars en school. Op
basis van deze principes werkt de ontwerper momenteel de plannen uit. We hopen eind volgend
jaar in aanbesteding te kunnen gaan en uitvoering
vanaf 2017.
Veegmachine = proper Nazareth
De gemeente heeft recent een veegmachine
aangekocht die in december zal geleverd worden
om vanaf 2016 haar openbaar domein nog beter
te onderhouden. Temeer gezien er wettelijk geen
pesticiden meer mogen gebruikt worden om
straten en pleinen onkruidvrij te houden, zal deze
veegmachine ook hiervoor ingezet worden. We
hopen daarmee in ieder geval aan een aantal
ergernissen een structurele oplossing te bieden.
Groenonderhoud
Tenslotte, het bestuur is er zich terdege van
bewust dat het openbaar domein en de talrijke
groenzones niet alleen in oppervlakte toenemen,
maar dat ook het onderhoud hiervan een steeds
grotere zorg is. Daarom werken we momenteel
enkele acties uit om hier een gepast antwoord op
te bieden. We willen hiermee tegemoet komen
aan een aantal steeds weerkerende en terechte
vragen van inwoners. We willen hiermee ook onze
zorg meegeven voor een prima onderhoud van het
openbaar domein waar we terecht fier kunnen op
zijn. Wordt vervolgd.

Christiaan Van Herzeele
Schepen van openbare werken

HOSPICEBOSSEN
in aanleg

In 2012 kocht de provincie Oost-Vlaanderen,
met de steun van de Vlaamse overheid, de
Hospicebossen in Nazareth van het OCMW
Gent.
Het Hospicebos beslaat nu een oppervlakte
van ongeveer 54 ha, maar door de medeaankoop van gronden in de omgeving, is er de
mogelijkheid om het bos uit te breiden met ca
27 ha.
Het beleid pleit ervoor dat de komende ruilverkaveling probeert een oplossing te bieden
voor de getroffen landbouwers die momenteel
de te bebossen gronden in gebruik hebben.
Deze Nazarethse bossen zullen op termijn de
verbinding vormen tussen de Deinze bossen
en het Gentse Parkbos.
De effectieve bebossing gebeurt gefaseerd ; ze
start eind 2017 en loopt minimum over 5 jaar.
In overleg met de gemeente maakt de provincie
een uitgebreid bosbeheerplan op. De hoofddoelstelling is het omvormen van het bestaande
bos tot een inheems, meer natuurlijk bostype,
met herstel van vegetatie en heiderelicten.
Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de
toegankelijkheid van het bos voor het grote
publiek. Elke recreant wandelend of lopend,
met de fiets of te paard, zal er zijn plaatsje
vinden, weliswaar op de daartoe voorziene
paden. Ook voor de landbouwer die naar zijn
akker moet, wordt de toegang verzekerd.
De mogelijke inplanting voor een speel- en
hondenweide wordt meegenomen in de totale
bosinrichting.
Het oude boswachtershuisje is verdwenen en
de parking voor wagens en fietsers aan de bosingangthvdeOudeKlapstraatwerdheringericht.
Daar bevindt zich nu ook een aparte busparking,
waar toeristen veilig kunnen in- en uitstappen.
Het ‘zwevend’ infopunt wordt binnenkort geïnstalleerd en zorgt voor de nodige informatiepanelen omtrent de flora, de fauna en de toegankelijkheid en de historiek van het bos.
Aan de bosrand wordt ter hoogte van Van de
Valck een aparte wandeltoegang voorzien,
zodat de recreant na zijn inspanning kan
genieten van een drankje en een hapje.

VIVIANE DE PREESTER
Schepen van plattelandsbeleid
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Ontwikkeling Sterrenbossite
Jeugdlokaal – tennisterreinen – speelplein - groene long Sterrenbos
Het gemeentebestuur wenst een gezamenlijke
oplossing waarbij deze vier afzonderlijke gebruikersgroepen in harmonie kunnen functioneren.
Het jeugdlokaal vergt een renovatiebeurt. De tennisclub vraagt twee overdekte tennisterreinen die
ze weliswaar zelf zullen financieren. Om juridisch
correct te zijn wordt aan de club een ‘Recht van
opstal’ verleend. Ook is een aanpassing van het
RUP ( Ruimtelijk UitvoeringsPlan) noodzakelijk
om de bouw stedenbouwkundig mogelijk te maken. Het speelplein wordt aangepakt. Bij de opmaak
van het RUP zal de link tussen het speelplein, het
jeugdlokaal en de open groene vlakte worden geaccentueerd. De eentonige grasvlakte zal opgesmukt
worden met enige beplanting.

De schoolroutekaart
Veilig met de fiets naar de school, de sporthal,
het jeugdlokaal, het station enz. is een nooit aflatende prioriteit in het mobiliteitsbeleid in Nazareth.
Daarom participeert onze gemeente in het project
‘Schoolroutekaart’ van de provincie Oost-Vlaanderen. De kaart is het resultaat van een intense samenwerking tussen alle basisscholen van Nazareth, de
Politiezone Schelde-Leie, de provincie Oost-Vlaanderen, de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)
en de Universiteit Hasselt. Een resultaat om trots
op te zijn!

Wie toevallig op de sportsite langs komt is overtuigd van het frequent gebruik van de Finse piste.
Joggen is ‘IN’ bij vele sporters. De roep naar verlichting klonk als maar luider. In samenwerking met
Eandis heeft het gemeentebestuur een rationele
en adequate oplossing uitgewerkt. De verlichting is
aangesloten op het openbare verlichtingsnetwerk
en zal de piste verlichten van valavond tot 22.00u.
Beide projecten kaderen in de uitvoering van het
meerjarenplan MJP 2013-2019.

Duizenden onder hen gaan op zoek naar
veiligheid en proberen via gammele boten,
per trein of in verstikkende vrachtwagens de
oversteek naar het geluk te maken.

De papieruitgave welke elk kind van de lagere leerjaren zal ontvangen is een momentopname, terwijl
de digitale kaart regelmatig zal bijgewerkt worden
naarmate wegenwerken met o.a. fietspaden zijn
uitgevoerd.
Een geüpdatete papieren versie zal waarschijnlijk
om de vijf jaar opnieuw verspreid worden onder de
leerlingen. De up to date- kaart zal digitaal beschikbaar zijn op de gemeentelijke website en de
website van de provincie Oost-Vlaanderen.

Ivan Schaubroeck

Schepen van sport

Denkdag 6 mei 2016
Op 6 mei organiseerden we samen met CD&V Nationaal een denkdag over hoe we naar de verkiezingen
willen gaan in 2018. Hierbij wilden we nadenken samen met de CD&V leden over wat leeft binnen de
gemeente. Ook onze afdelingspeter Stefaan Vercamer was hierop aanwezig.
De bedoeling was om samen rond een aantal thema’s te werken die voor ons belangrijk zijn. In
verschillende de groepen werd gekeken waarom we bepaalde thema’s belangrijk vinden en hoe we die naar
de aanloop van de verkiezingen in 2018 kunnen realiseren om van onze gemeente een plaats te maken
waar mensen zich goed voelen. De belangrijkste thema’s die naar voor kwamen waren: verdraagzaamheid,
propere toekomst, een sociaal Nazareth-Eke, het behouden van het landelijke karakter, zorgen voor een
leefbare gemeente, ondersteunen van een bruisend verenigingsleven en vooral het familiale karakter.
Uitgaande van die thema’s werd er ook gekeken hoe we deze thema’s kunnen realiseren en welke
de doelgroepen zijn waar we ons willen op concentreren. Er waren een aantal doelgroepen die er
duidelijk uit sprongen. Ons sociaal engagement van de CD&V naar de minder bedeelden was een
zeer belangrijk aspect. Maar ook senioren, jonge gezinnen, horeca en de landbouwers werden
als zeer belangrijk aanzien. Aangezien we toch een landelijke gemeente zijn werd er nogal wat
aandacht besteed over hoe we de landbouwsector en de bevolking beter met mekaar in contact kunnen
brengen, hierbij werd gedacht aan projecten zoals hoevetoerisme, organiseren van activiteiten zoals
een sneukeltoer langs de landbouwbedrijven.
Ook veiligheid was een belangrijk aspect binnen deze denkoefening. Hierbij werden al heel wat
initiatieven genomen zoals BIN werking, deze kan verder uitgebouwd worden om de inwoners een veiliger
gevoel te geven. Hierbij is communicatie tussen gemeentebestuur, inwoners onderling voor de deelnemers
heel belangrijk. Een nieuw woord werk dan ook uitgevonden, waar iedereen zich kon in vinden FAMILIALISME.

Pascal Marchand
Communicatieverantwoordelijke, CD&V Nazareth-Eke
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Heb je ze ook gezien de vrouwen, mannen en
kinderen, jongeren en ouderen die hun land,
hun verleden achterlaten om op zoek te gaan
naar een land dat hen wil opvangen, op zoek
naar een toekomst.
Op dit moment zijn er wereldwijd meer
mensen dan ooit op de vlucht voor geweld en
onrecht, ze ‘vechten’ voor hun leven en dat
van hun kinderen. De talloze oorlogshaarden
zorgen voor sterk bedreigende levensomstandigheden, miljoenen mensen leven in
doodsangst.

Verlichting en drainage van de voetbalvelden en de Finse piste
Het succes van de Rode Duivels heeft ook zijn repercussies op het stijgend ledenaantal van de Nazarethse voetbalclub VC Nazareth-Eke. De 17 ploegen
hebben behoefte aan kwalitatieve oefenterreinen.
Voetbal is een wintersport. Vandaar is avondverlichting onontbeerlijk. De verlichting van de oefenterreinen wordt uitgevoerd door de voetbalclub terwijl
de nodige apparatuur deels bekostigd wordt d.m.v.
een éénmalige subsidie aan de club van 12000 euro.
De meerkost van de verlichting en de heraanleg van
het grasveld neemt de club voor haar rekening.

Opvang van mensen
op de vlucht: een
verantwoordelijkheid
van ieder van ons.

Aan ons, Europa om, een stukje van onze
welstand te delen met hen die alles moesten
achterlaten. Ook Nazareth voelt zich
verantwoordelijk. Wij zijn positief ingegaan
op de oproep van Fedasil om extra LOI
(lokaal Opvang Initiatief)plaatsen te voorzien.
Sinds verschillende jaren beschikt het OCMW
over een erkenning voor de opvang van 5
alleenstaande mannen die gehuisvest
worden op de bovenverdieping van het oud
‘Hof Ter Meeren’,
In oktober voorzien we de overplaatsing van
deze 5 opvangplaatsen naar de woning in de
Stationsstraat die mede daarvoor door het
OCMW werd aangekocht.
In opvolging van de vraag omtrent het
dringend tekort aan plaatsen, heeft Nazareth
aangeboden om het oude LOI alsnog
verlengd in stand te houden zodat op die
manier 4 extra opvangplaatsen worden
gecreëerd. Recent heeft het OCMW zich
ingeschreven in het hervestigingsprogramma
van de overheid waarbij Syrische gezinnen
die in kampen verblijven en die vooraf worden
gescreend, door lokale overheden worden
gehervestigd. Op die manier kunnen gezinnen
een nieuwe toekomst tegemoet gaan. Een
gezin met een volwassen zoon werd aan
Nazareth toegewezen. Wij verwachten hen
eveneens in oktober. Afhankelijk van de
beschikbare woonvoorzieningen kan mogelijks
geopteerd worden om een bijkomend gezin
op te vangen.
De noden doen zich echter voor op diverse
terreinen, daarvoor keurde de gemeenteraad
vanuit het Noord-Zuid budget een bedrag van
€500 voor noodhulp toe aan Artsen Zonder
Grenzen, voor hulp in de getroffen gebieden.
Wij kunnen onze gemeente niet vergelijken
met de grote steden, maar wij gaan er van uit
dat elke gemeente in deze mensonterende
crisis hulp moet bieden, rekening houdend
met de draagkracht van de lokale gemeenschap.

Annemie De Gussem
Sociaal beleid

