
Samen met alle 
mandatarissen, 

kandidaten en mensen 
die ons steunen willen 
we met een mooie en 
sterke groep naar de 
verkiezingen gaan

Onze lijsttrekkers

Op deze zonnige winterdag 
gaan we in gesprek met onze 
toekomstige lijsttrekkers Joop 
Verzele en Kathleen Hutsebaut. 
Nog een tiental maanden en Kruisem is een feit. Kijken jullie 
ernaar uit? J&K: “We zijn fier op deze fusie! Persoonlijke zeker-
heden worden weggecijferd ten voordele van het welzijn van 
alle inwoners van Zingem en Kruishoutem.”
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‘De Kei 2018’ 

‘De Kei’ is een trofee die we uitreiken aan burgers die 
geheel onbaatzuchtig keihard meewerken aan de soci-
ale sfeer in onze mooie deelgemeenten. Dit belangeloze 
vrijwilligerswerk lijkt soms zo vanzelfsprekend, maar 
evident is het allerminst. Een drietal verdienstelijke in-
woners plaatsten we dan ook in de kijker: Norbert De 
Clercq, Yvette Michels en Jan Claeys. Nationaal voorzit-
ter CD&V Wouter Beke had de eer om tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van CD&V Kruisem ‘De Kei 2018’ te mogen 
uitreiken aan de heer Jan Claeys. Wij wensen hem nog 
eens van harte proficiat.

2

Wat zal deze fusie teweegbrengen? J&K: “De  fusie 
zal ervoor zal zorgen dat onze plattelandsgemeen-
tes en onze inwoners het nog beter zullen hebben 
dan voorheen. En dat de fusie positief is, voelen 
onze inwoners nu al met de reeds besliste belas-
tingverlagingen.“

Wanner zal de fusie geslaagd zijn? J&K: “Met een 
betere en betaalbare dienstverlening waarbij de 9 
dorpen van de fusie hun eigenheid kunnen behou-
den.”

Hoe zien jullie de verkiezingen tegemoet? J&K: “Sa-
men met alle mandatarissen, kandidaten en men-
sen die ons steunen willen we met een mooie en 
sterke groep naar de verkiezingen gaan. En ook wij 
als burgemeester leggen, net als de andere kandi-
daten, ons lot volledig in de handen van de kiezer.”

Hebben jullie al een lijst klaar? J&K: “Zij aan zij 
zullen wij samen een schitterende positieve ploeg 
voorstellen en trekken. Joop staat op 1 en Kathleen 
op 2. Marc De Kimpe, Zingems CD&V-voorzitter en 
Robrecht Bothuyne, onze schepen-volksvertegen-
woordiger duwen de lijst. Wij hebben de fusie op-
gestart en wij wensen die ook na de verkiezingen 
optimaal uit te werken in het belang van al onze 
inwoners en onze dorpen.”

➤➤  Onze lijstduwers

Ook hier een duo: op de voorlaatste plaats komt de 
Zingemse CD&V-voorzitter en gemeenteraadslid 
Marc De Kimpe. Op de laatste plaats komt Kruis-
houtems schepen en Vlaams volksvertegenwoor-
diger Robrecht Bothuyne, die ook bij de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen lijstduwer was. Ro-
brecht en Marc: ‘Onze lijst zal bestaan uit een mix van 
ervaring en vernieuwing, met een evenwaardige ver-
tegenwoordiging vanuit de 2 gemeentes. Van onderuit 
gaan we met onze sterke ploeg er alles aan doen om een 
goed resultaat neer te zetten op 14 oktober. We hopen 
dan ook op de steun van de Kruisemnaren om verder 
te kunnen werken aan en voor onze mooie nieuwe ge-
meente.’

Marc De Kimpe Robrecht Bothuyne



Kruisem leeft …

Op 14 november 2017 werd 
Kruisem geboren! De trotse 
ouders, de gemeenten Zin-
gem en Kruishoutem bieden 
met veel trots de suikerbonen 
aan. Het is het begin van een 
project dat voorbestemd was 
om te bestaan. Dat zie je nu 
al in onze gemeente.

Lang voor de eerste gesprek-
ken rond een fusie op gang 
kwamen, was Kruisem reeds 
gekend in de boeken van 
Marc De Bel. Met het  boek 
‘Nelle, de heks van Cruysem’ 
brengt Marc een donkere pe-
riode uit de geschiedenis van 
Nokere – Kruishoutem geba-
seerd op het historische feit 
van de executie van Clara De 
Vos op de brandstapel in No-
kere in 1634,  tot leven.

Het vervolgverhaal ‘Nelle, 
blankgoud’ brengt de lezer 
dan weer in de tijd terug van 
de slavenhandel, waar het 
Slaefke in de kerk van Ouwe-
gem nog een getuige van is. 
Nelle verenigde aldus reeds 
Zingem en Kruishoutem. 
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Hoewel we pas vanaf 1 januari 
2019 met z’n allen officieel in 
Kruisem wonen, zien we deze 
naam geregeld in het straat-
beeld verschijnen. De lokale 
ondernemers verenigden zich 
reeds als UNIZO Kruisem. Op 
14 maart zullen de renners van 
Nokere Koerse ook door de ge-
meenten Ouwegem en Huise 
denderen. Enkele creatieve 

inwoners maakten een nieuw, 
ambachtelijk product met een 
knipoog naar de fusie. 

➤➤ Bakkerij Taerwe uit Zingem 
bracht het beste van Zingem 
en Kruishoutem samen in een 
brood: het Kruisemke.

➤➤ Slagerij Stefanie en Gun-
ther fuseerden een hamburger 

en een worst tot een Kruisemke.

➤➤ En in de broodjeszaak Tante 
Charel kan je sinds eind januari 
een broodje Kruisem kopen. 

De fusie wordt duidelijk  
gesmaakt!

Depaepe Gerrit  en Van Bets-
brugge Kathelijne – schepenen

©Ronny De Coster
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➤➤  Kruisemse economie bloeit!

Zingem en Kruishoutem zijn 2 financieel en eco-
nomisch sterke gemeentes. En dan gaat het niet 
alleen over de gemeentekas, maar over de inwo-
ners; de Kruisemnaren. Wat opvalt is dat Kruisem 
een ondernemende gemeente is: veel meer dan el-
ders zijn zelfstandig ondernemers actief in onze 
gemeente. In totaal zijn bijna 1700 ondernemers 
en bedrijven actief in Kruisem. En dat op een be-
volking van net geen 16000 inwoners. De bedrijven 
creëren ook heel wat jobs; meer dan 6000. Vorig 
jaar werden niet minder dan 1300 vacatures open-
gesteld in onze nieuwe gemeente.  

De werkloosheidsgraad daarentegen is laag: in 
2017 waren gemiddeld 287 mensen werkzoekend 
in onze nieuwe gemeente. Dat is een werkloos-
heidsgraad van 3,5% of zowat de helft van het ge-
middelde in Vlaanderen. Zowat 25 mensen geno-
ten vorig jaar een leefloon. Ook dat is een bijzonder 
laag cijfer en dus heel positief te noemen. Ook het 
inkomen van de Kruisemnaren is gemiddeld een 
stuk beter dan elders in de provincie. Kruisemna-
ren verdienen gemiddeld per jaar 1000 euro meer 
dan elders in Oost-Vlaanderen.  Van levensbelang 
daarvoor zijn de bijna 300 hectare bedrijventerrein 
op onze gemeente. En er zijn nog uitbreidingsplan-
nen, onder meer in Kruishoutem langs de E17 waar 
de werken voor de uitbreiding van de Prijkels be-
gonnen zijn. Maar ook de steun voor ondernemers 
en KMO’s is belangrijk. Een goede samenwerking 
met Unizo Kruisem is daarvoor zeer belangrijk! De 
steun voor onze ondernemers, de lokale economie 
en de creatie van lokale jobs is een prioriteit voor 
CD&V, ook in de volgende legislatuur. 

Robrecht Bothuyne
Schepen – Vlaams volksvertegenwoordiger



Nieuwjaarsreceptie 
CD&V Kruisem 
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➤➤  CD&V Kruisem 
➤➤  op kruissnelheid!

CD&V Kruisem is de fusie van 2 dynamische par-
tijen. En dat merk je. De eerste nieuwjaarsreceptie, 

met eregast Wouter Beke was meteen een voltref-

fer, met veel volk en ambiance. Maar ook de ko-

mende weken is heel wat te beleven. 

Jongeren, senioren, vrouw & maatschappij, man-

datarissen en geïnteresseerden bieden iedereen 

weer een jaar vol activiteiten aan. Van quiz tot 

dansnamiddag, van digitale foto’s tot inspiratie-

avonden. Voor elk wat wils!

Voorop de CD&V Senioren onder de leiding van 

enthousiast bezieler Achiel De Coninck. Zij organi-

seren op maandag 7 en maandag 21 maart as. een 

cursus onder de titel: “tips & trics bij het maken 

van een digitaal fotoalbum”. In deze cursus wordt 

op een handige wijze uitgelegd hoe men zelf een 

fotoalbum kan samen stellen via IPad of laptop. 

Zin om een selfie te maken en deze verder uit te 

werken? Niet aarzelen, meedoen. 

Voor zij die lentekriebels voelen, is er onze jaarlijk-

se dansnamiddag! Zaterdag 10 maart as. om 14.30u 

gooit De Griffel (Ouwegem) zijn deuren open voor 

allen die fan zijn van oude en nieuwe schlagers, 

van meezingers en nostalgische songs. Filip Piens 

brengt het beste van zichzelf. Er is koffie voorzien 

voor iedereen! Inschrijven via: Kathleen Hutsebaut 

(0475/ 466 119) of Nadine Polfliet (09/ 384 46 85) of 

via Kathelijne Van Betsbrugge (0496/ 825 255).

De jongeren stellen heel graag hun quiz “so you 

think you can quiz?” voor. Deze gaat door op vrij-

dag 13 april as om 20u in De Griffel (Ouwegem). 

Het belooft een gezellige quizavond te worden met 

10 ronden gevarieerde algemene kennisvragen van 

vroeger tot nu. De plaatsen zijn beperkt. Dus als 

de kippen erbij zijn, een groep vormen van 3 tot 5 

personen en inschrijven via mail: jongcdenvxm@

hotmail.com of 0496/377318. Je inschrijving is pas 

definitief na betaling van 10 euro op rekeningnum-

mer BE85 7785 9988 1906 met mededeling van de 

groepsnaam. Veel succes!

CD&V Kruisem is dus meteen op kruissnelheid. We 

bieden graag activiteiten aan voor jong en minder 

jong. En we zetten ook volop in op een open en 
transparant bestuur, waarbij participatie centraal 
staat. Daarom organiseren we de komende maan-

den ook 3 dialoogmomenten. Elke Kruisemnaar is 

welkom om mee te denken over hoe onze gemeen-

te er in de toekomst uit moet zien!

U leest er hieronder meer over.

Marc De Kimpe en Kristien Van der Meeren

Co-voorzitters van CD&V Kruisem

De komende weken 
is heel wat te beleven!
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➤➤  Hoe moet Kruisem 
➤➤  er volgens u uitzien?  
➤➤  Kom naar onze  
➤➤  dialoogmomenten!

Op 1 januari 2019 start een nieuw verhaal, het ver-
haal van Kruisem, een fusie van 9 dorpskernen tot 
één geheel. Maar hoe moet dat geheel eruit zien? 
Waarop moet het nieuwe gemeentebestuur inzet-
ten? Welke keuzes moeten gemaakt worden?
CD&V Kruisem wil uw mening daaromtrent ken-
nen. Wat denk u ervan?
Geef uw idee of suggestie mee tijdens één van de 
3 dialoogmomenten! Het Kruisemse gemeentebe-
stuur zal georganiseerd worden in een sterk ge-
integreerd systeem, een volledig nieuw concept. 
Onze dialoogmomenten worden daarom zo geor-
ganiseerd, volgens dit nieuwe concept.

1. Op 22 maart as. organiseren we een avond 
rond het thema ‘infrastructuur & omge-
ving’ waar de invulling rond mobiliteit, 
openbare werken, landbouw, economie, 
natuur, leefmilieu, afval en energie bespro-
ken zal worden.

2. Op 24 april komt het thema ‘mens en wel-
zijn’ aan bod. Hier zullen het sociaal beleid, 
tewerkstelling, seniorenbeleid, kinderop-
vang, burgerzaken, huisvesting en ontwik-
kelingssamenwerking de topics vormen. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Op 29 mei tenslotte gaan we het hebben 
over ‘vrije tijd’. Sport, cultuur, toerisme en 
jeugd zijn de grote thema’s van de avond. 
Hoe moet het gemeentebestuur in de toe-
komst het rijke verenigingsleven van Krui-
sem ondersteunen?  

Alle dialoogmomenten gaan door om 19u00 in PC 
Della Faille D’Huysse in Lozer. Elke avond wordt 
ingeleid door de bevoegde schepenen van Kruis-
houtem en Zingem.  U hoeft niet in te schrijven, 
kom gewoon langs en laat uw stem horen! Een 
unieke kans om mee de toekomst van uw nieuwe 
gemeente te bepalen!

Geef uw idee of suggestie 
mee tijdens één van de 3 

dialoogmomenten! 



KKRUISEM

COLOFON

Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet
en ga de conversatie aan!
Uw lokale contactpersonen:

Kristien Van Houtte - Van der Meeren
09/ 383 72 88
Marc De Kimpe
0493/ 51 39 44
marcennicole@skynet.be
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