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STERKER VLAANDEREN, STERKER NAZARETH
Mensen worden pas echt gelukkig in
een omgeving waar ze zich thuis voelen.
CD&V zet dan ook in op mooie lokale
projecten in elke gemeente. Een gemeente kan immers niet zonder samenwerking met de hogere overheden. En
omgekeerd!
Zo konden we in Nazareth o.a. een volledige herinrichting van het op- en afrittencomplex E17-N35, de heraanleg van

de E17 op ons grondgebied en heel wat
nieuwe fietspaden realiseren.
Deze projecten kwamen tot stand door
samenwerking met het Vlaamse, Belgische, ja zelfs het Europese bestuur. Denk
daaraan als u een weloverwogen stem
wil uitbrengen op 25 mei. Een stem voor
CD&V is het verschil maken in uw buurt.
Onze CD&V-burgemeester Danny
Claeys is zelf geen kandidaat maar

Thomas Van Ongeval en Ria Vercruysse
genieten volop zijn steun.
Thomas zet zich in voor de jeugd, het
culturele en het financiële beleid in onze
gemeente. Hij staat op de 17de plaats op
de CD&V-lijst voor de Kamer.
Ria heeft een hart voor leefmilieu,
gezondheidszorg, landbouw en dierenwelzijn. Zij staat op de 22ste plaats op de
CD&V-lijst voor het Vlaams parlement.

Christaan Van Herzeele
bij het vernieuwde op- en
afrittencomplex van de E17.

Sterkere samenwerking
Sterkere buurten
CD&V is de enige partij met een sterke nationale èn lokale verankering. Zo bouwen we
samen aan het Vlaanderen waarin we graag
willen leven.

Infrastructuurwerken
Sterke zorg voor kwaliteitsvol wonen en leven
De voorbije jaren werd in samenspraak met de
Vlaamse regering heel wat gerealiseerd:
∙ Het nieuwe wegdek van de E17 veroorzaakt
minder geluidshinder en zal tientallen jaren
weerstaan aan het drukke verkeer.
∙ De heraanleg van het op- en afrittencomplex
E17 - N35 (Steenweg Deinze) met twee rotondes
en een (deels ondergronds) fietspad aangelegd.
∙ Het kruispunt Vogelzang wordt momenteel
omgevormd tot een semi-conflictvrij kruispunt.

∙ De ondertunneling van de rotonde op de N60
ter hoogte van de Bedrijvenzone Eke zal wellicht starten in 2016.
∙ De rioleringswerken Warandestraat gebeuren
in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij Aquafin, de provincie Oost-Vlaanderen
en het Vlaams gewest.

Overal waar opbouwend werk wordt gedaan
vind je CD&V’ers. Waar nodig, gaan we tot de
actie over en werken we samen op verschillende beleidsniveaus: samen sterk!
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∙ In de Weefstraat en omgeving zullen identieke werken bijdragen tot een hogere zuiveringsgraad van het afvalwater en de weg heringericht worden.

Ruilverkaveling
Schelde-Leie

Het openbaar onderzoek van de ruilverkaveling Schelde Leie is afgerond. Een bijgestuurd
plan werd intussen door de VLM overgemaakt
aan de bevoegde minister die op haar beurt het
ruilverkavelingsplan al dan niet nuttig verklaart.
Ook het beleid formuleerde een advies na raadpleging van de verschillende adviesorganen. Dat
dit RVK-plan moest bijgestuurd worden is zeker,
maar het biedt heel wat opportuniteiten voor de
landbouwers èn voor de recreanten. De uitvoering ligt in handen van de VLM, de betoelaging
komt voor 80 % van het Vlaams Gewest.

Viviane De Preester: “De Langedreef werd heraangelegd tot een
aangename fietsstrook langs de Hospicebossen”.
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Vorig jaar konden we reeds rekenen op de VLM
voor het herstel van de Langedreef. Dit Balanceproject werd voor de helft gefinancierd door
Europa.

Een “steen” voor
iedereen!
Sociaal wonen in Nazareth
De gemeente werkt aan een lokaal woonbeleid onder het motto “comfortabel wonen
voor iedereen.”
SHM Vlaamse Ardennen bouwt momenteel
11 koop- en 6 huurwoningen in De Biesten
te Eke.
De sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard bouwt:
∙ in de Zwanestraat 30 aanleunflats.
De voorbereidende werken zijn intussen
gestart.

13 km fietspaden
Veilig fietsen
In 2018 zal liefst 13 km nieuwe fietspaden
aangelegd zijn in onze gemeente. De voorbije
jaren werd reeds een vaak gebruikt fietspad
langs de spoorweg vanaf het station in Eke
in de richting van De Pinte.

∙ in de Stropstraat 18 huur- en 12 koopwoningen. Dit project zit in de ontwerpfase.
∙ in de Drapstraat 8 huur- en 18 sociale koopwoningen. De woningbouw is volop bezig.

Aanleunflats Woonzorg voor senioren
De voorbereidende werken voor de bouw van deze flats zijn gestart. Een uitgebreid net van
thuiszorgdiensten maakt het immers mogelijk dat senioren tot op hoge leeftijd in hun eigen
vertrouwde omgeving blijven wonen. Mensen kunnen hun zelfstandigheid nog langer bewaren wanneer zij in een aangepaste woonomgeving kunnen verblijven waar zij beroep kunnen doen op hulp en ondersteuning. Het project aanleunflats, een samenwerking tussen het
OCMW en De Volkshaard, wil hier een antwoord bieden.

Onder leiding van de VLM werd ook de Langedreef in zijn waarde hersteld.
De realisatieplanning voor de verdere uitwerking van dit “fietspadenplan” is vastgelegd.
Het gaat o.a. over de ’s Gravenstraat, Warandestraat, Weefstraat, Boeregemstraat, Astenesteenweg, Klapstraat, Kortrijkseheerweg
en de verbinding Steenweg-Weefstraat.

“Op deze plaats verschijnen de nieuwe serviceflats”, aldus
Annemie De Gussem.

Ivan Schaubroeck en Christiaan Van
herzeele naast het fietspad langs de
spoorweg in Eke.

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.
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Samen sterker voor een sterker Vlaanderen
Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten.
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen,
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinderen in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst

Het vernieuwde op- en afrittencomplex, één
van de vele infrastructuurwerken die mogelijk waren door financiële steun van de
Vlaamse regering.
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30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en
veilige infrastructuur.
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze mensen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een
sterke toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente!

Tegen 2018 willen we samen met het
Vlaams Gewest 13 km nieuwe fietspaden
aanleggen. Het fietspad langs de spoorweg
tussen Eke en De Pinte is een realisatie
waarvan velen reeds gebruik maken.

Met de nieuwe aanleunflats die gerealiseerd worden in samenwerking met de
Sociale Huisvestingsmaatschappij De
Volkshaard, beantwoordt onze gemeente
aan de vraag van senioren om zo lang
mogelijk zelfstandig te wonen.

Sterker Vlaanderen, Sterker land
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