
HET FEEST Kruishoutem 
was weer een groot 
succes dankzij u!

Ook dit jaar was Het Feest van de 
burgemeester, Vlaams 
volksvertegenwoordiger en CD&V-
mandatarissen een groot succes. De formule 
blijft aanslaan en ook dit jaar kregen we 
lovende reacties op het lekkere eten, de 
warme sfeer en ging de -toen- nakende fusie 
over ieders mond. 
Dank ook aan alle vrijwilligers om de zaal 
klaar te zetten, op te ruimen en iedereen van 
food & drinks te voorzien!

Meer dan 20 landelijke wegen worden heraangelegd 

In Kruishoutem wordt hard gewerkt aan nieuwe wegen, fietspaden, riolering, 
enz. Vaak gaat het om grote projecten. Maar ook het onderhoud van onze zowat 
220 kilometer gemeentewegen, is een belangrijke prioriteit. In 2018 worden, 
naar tweejaarlijkse gewoonte, opnieuw een aantal landelijke gemeentewegen 
grondig aangepakt. 

Schepen van openbare werken Robrecht 
Bothuyne: ‘In totaal zal in meer dan 20 
voornamelijk landelijke straten in onze 
gemeente gewerkt worden. We zetten in op 
veilige en goed aangelegde wegen, zowel in de 
kernen als daarbuiten.’ 
De straten die geheel of gedeeltelijk 
heraangelegd worden zijn de 
Spondemakersstraat, Kalverstraat, 
Hinneknokweg, Nevelstraat, Appelhoekstraat, 
Akkerstraat, Groenestraat, Nachtegaalstraat, 
Reutelstraat, Cieskensstraat, Wannegemdorp, 
Ooikestraat, Turkestraat, Spichtestraat, 
Vijverdamstraat, Baillistraat, Varkenskotstraat, 
Meirestraat, Duffelmeersweg, Donkerstraat, 
Borreweg en Groenenweg. 
Eens de werken concreet gepland zijn, allicht 
vanaf het voorjaar, zullen de buurtbewoners 
grondig geïnformeerd worden. Meer info vindt 
je ook via de website en facebook-pagina van 
onze gemeente. 

HERAANLEG LANDELIJKE 
WEGEN PRIORITEIT IN 
NIEUW KRUISEM

CD&V-nieuwjaarsreceptie 2018 - Wekom!
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 nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Kristien Van Houtte - Van der Meeren
09/ 383 72 88

in KRUISHOUTEM
Kruishoutem.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Kruishoutem jaargang 1 - december 2017

Kruishoutem is een warme 
gemeenschap. Zonder twijfel dé 
gemeente waar zelfs de eieren het 
spontaan warm krijgen van zoveel 
samenhorigheid. We kijken namelijk 
met een gefuseerd hart hoopvol naar de 
toekomst!

Zalig Kerstfeest en een gelukkig 2018!
Moge het een jaar zijn van veel plezier,
maar ook een jaar van 
verdraagzaamheid en vrede.

Kristien Van Houtte - Van der Meeren
Voorzitter CD&V Kruishoutem 

Kruishoutem, 
het Warmste Dorp

Het einde van dit jaar komt in zicht, we kijken 
al even om de hoek naar 2018 en zie ... we 
starten het nieuwe jaar met onze traditionele 
nieuwjaarsreceptie ... in een ander kader. 

Op vrijdag 2 februari 2018 vanaf 18u gaat onze 
nieuwjaarsreceptie  door op een nog bekend te 
maken locatie. 
We kunnen nu al meegeven dat niet minder 
dan onze nationale voorzitter Wouter Beke ons 
zal komen vergezellen. 

Noteer alvast de datum in uw agenda! 
Binnekort zal u een uitnodiging vinden in uw 
bus.

Wees welgekomen!
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Wat we zeker geleerd hebben, is dat 
het parlement elke dag het vertrouwen 
van de Vlamingen moet verdienen. 
De signalen van ons allemaal, ook uit onze 
Kruishoutemse samenleving, moeten ons 
Vlaams bestuur stimuleren om een gezond en 
haalbaar beleid te kunnen voeren. Daarom is 
het ook belangrijk dat onze eigen 
seniorenclub overleg pleegt met de leden. Op 
die manier leveren ook wij een ernstige 
bijdrage voor het bestuur op Vlaams, maar 
ook gemeentelijk niveau. Over dit laatste item 
komen we uitgebreid terug met meer nieuws 
in de eerste WIJ-krant van 2018 in 
Kruishoutem. Onze feestelijk daguitstap 
werd afgesloten met een “smakelijke” 
verrassing onderweg naar huis in de mooie 

Zwalmstreek én met een bijzondere groet van 
dank aan onze sympathieke  reisgids Melania 
Verhaeghe, als getalenteerde parlementair 
medewerker van Robrecht.
Achiel De Coninck - voorzitter &
C. De Vriese - W. WIllemijns - F. De Wever

Op 25 oktober had een groep van 48 
CD&V-senioren het genoegen om van 
dichtbij kennis te maken met de 
intensieve bedrijvigheid van onze 124 
Vlaamse volksvertegenwoordigers in 
en rond de glazen koepel van het 
Vlaams Parlement.

Onze dag startte met een boeiende rondrit in 
het hart van onze hoofdstad. We kregen een 
prachtig zicht op de Basiliek van Koekelberg, 
de Vaartkapoen, het graf van de Onbekende 
Soldaat met de eeuwige vlam, het 
justitiepaleis en een groet aan de driekleur 
boven op het Koninklijk Paleis. 

Na een kop koffie kregen we een rondleiding 
doorheen het boeiende huis van de Vlaamse 
volksvertegenwoordigers waar onze 
Robrecht Kruishoutem tot leven brengt op 
Vlaams niveau. 
Vanop de publiekstribune in de plenaire zaal, 
maakten we in levende lijve mee hoe onze 
Vlaamse politici een democratisch debat 
voeren. Parlementairen en ministers nemen 
er beslissingen die een belangrijke impact 
hebben op ons eigen dagelijks werken, 
wonen en ons gehele leven. 

Met ver- en bewondering ervaarden onze 
geëngageerde CD&V-senioren uit 
Kruishoutem hoe creatief, maar ook intensief 
de bedrijvigheid er is. 

Kruishoutem en Zingem 
worden Kruisem en daar wordt 
u beter van!

Op 14 november werd het definitief. 
Vanaf 1 januari 2019 zijn we inwoner 
van Kruisem. 

In tegenstelling tot sommige andere fusies, 
waren we er snel bij, al in september 2016 
werden personeel, gemeenteraadsleden en 
bevolking op de hoogte gebracht van de 
plannen. 

Dat heeft ons ruim de tijd gegeven om te 
luisteren naar experten, de mening te kennen 
van alle adviesraden, het gesprek aan te gaan 
met alle gemeenteraadsleden en vooral te 
luisteren en te spreken met de bevolking. 

We voelen echt veel steun voor deze fusie.

Ook onze nieuwe naam is het resultaat van 
een lang proces van inspraak. 
We deden een oproep aan de hele bevolking 
om namen te suggereren. Dat werden er 
uiteindelijk 235. Een volksjury koos dan 5 
namen. Van de maar liefst 1578 uitgebrachte 
stemmen gingen er maar liefst 61% naar 
Kruisem. De gemeenteraadsleden volgen het 
voorstel van de bevolking. 

We worden dus allemaal Kruisemnaren, 
maar dat wil niet zeggen dat we onze roots 
zullen verloochenen: Zingemnaren blijven 
Zingemnaren, Nokeraars Nokeraars en 
Kruishoutemnaren blijven 
Kruishoutemnaren. We krijgen er gewoon 
allemaal een nieuwe identiteit bij: Kruisem! 

Mooi is dat zo een fictief dorp tot leven komt. 
Kruisem bestaat immers al 25 jaar, in de 
boeken van onze ereburger- jeugdschrijver 
Marc De Bel. 

De kiezer krijgt op 14 oktober 2018 het laatste 
woord en kan dan een nieuw 
gemeentebestuur kiezen voor Kruisem. 

Wat nu al duidelijk is, is dat u er beter van 
wordt. CD&V koos er immers voor om de 
laagste tarieven voor de 
gemeentebelastingen te hanteren: zo gaan 
we al vanaf 2018 naar 693 opcentiemen op de 
onroerende voorheffing en naar een 
personenbelasting van 7,5%. 

Een belastingverlaging die nu al doorgevoerd 
wordt, en mogelijk gemaakt wordt dankzij de 
fusiebonus!

 Kathleen Hutsebaut: 
"We voelen veel steun 
voor deze fusie."

"Een fictief dorp komt 
tot leven!", Joop 
Verzele 
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Wil je lid worden van CD&V?
Neem contact op via: www.cdenv.be 

SENIOREN KRUISHOUTEM 
MAKEN KENNIS MET 
VLAAMS PARLEMENT
Intense bedrijvigheid 

Elke dag opnieuw het vertrouwen winnen

Nieuw gemeenteraadslid in 
Kruishoutem 

Op maandag 13 november legde 
Marleen Raes de eed af als 
gemeenteraadslid. Zij volgt hiermee 
Patrick Dierick op, die eerder ontslag 
nam. 
Marleen deed met de 
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 
2012 voor het eerst mee en maakt sedertdien 
deel uit van de OCMW-raad. 
Marleen is 53 jaar en haar ervaring met 
diverse sociale engagementen in het 
Kruishoutemse verenigingsleven zullen haar 
zeker en vast van pas komen bij de 
uitoefening van haar mandaat. 
Vrijwilligerswerk en sociaal engagement is 
haar met de paplepel ingegoten. Als 
gemeenteraadslid ziet zij een uitdaging 
binnen sociale thema’s, de werking en 
ondersteuning van het verenigingsleven, het 
landelijke karakter van de gemeente, … nu 
ook politiek vertalen. Daarnaast wil Marleen 
een focus leggen op meer aandacht voor de 
zwakke weggebruikers in het nieuwe 
Kruisem. 
Naar aanleiding van de fusie komen er zeker 
heel wat nieuwe uitdagingen op ons af. Daar 
wil Marleen aan helpen meebouwen en 
ijveren voor toekomstgerichte en 
oplossingen met een lange termijn visie. Voor 
iedereen goed doen lukt nooit, maar door de 
schakel te zijn tussen de inwoners en het 
beleid kan men een meerwaarde zijn om 
oplossingen te bereiken waar veel inwoners 
zich kunnen in terugvinden. U hoort nog van 
haar! 
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Foto's Guy Meirlaen




