
Volgende 

dialoogavond heeft 

als topic ‘Vrije Tijd & 
verenigingsleven’ en 

gaat door op 29 mei 
as. om 19u in PC della 

faille d’huysse. U bent 

van harte welkom!

Dialoogavonden groot succes

De eerste avond ging over mobiliteit,  openbare werken, 
economie, ruimtelijke ordening, landbouw, natuur & omgeving, 
leefmilieu, afval en energie. Een 70-tal aanwezigen waren 
present om te brainstormen over het te voeren beleid in onze 
toekomstige fusiegemeente Kruisem. En ze hadden er zin in! In 
2 sessies met telkens verschillende discussiegroepen worden 
ideeën uitgewisseld en standpunten verdedigd. 

De gesprekken zijn stuk voor stuk boeiend en zeer interactief. 
Nadien brengt de moderator - voor de gelegenheid telkens 
een nieuwe kandidaat op de verkiezingslijst - verslag uit over 
de voornaamste besluiten. Enkele van de thema’s die er uit 
springen en zeker aandacht vragen zijn het probleem van het 
zwerfvuil, de zorg voor het behoud van het landelijke karakter en 
de identiteit van onze dorpen, en meer aandacht voor fi etspaden 
en fi etsveiligheid. De aanwezige mandatarissen hebben na 
deze eerste avond een vracht aan waardevolle informatie om 
hiermee het beleidsprogramma van CD&V voor de komende 6 
jaar vorm te geven.  

Luc Vandenabeele
Fractieleider CD&V Kruishoutem 
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Vrouwelijke boegbeelden geven de fakkel door

2 Kruishoutemse schepenen, Rita Vande Moortele en 
Hannelore Verzele, zullen bij de komende verkiezingen 
niet meer op de lijst staan. Hannelore, die bijna 10 jaar 
schepen van o.a. onderwijs, ontwikkelingssamenwerking,  
jeugd en cultuur is geweest, kan trots zijn op een 
aantal belangrijke verwezenlijkingen: de nieuwe 
gemeenteschool op de Marolle, de nieuwe chiro-lokalen, 
enz. En ook Rita Van de Moortele kiest ervoor om de 
jongere generatie kansen te geven, na een loopbaan 
van 24 jaar lokale politiek, waarvan 14 jaar als schepen. 
Daarin heeft ze zich steeds ingezet voor een veilige 
mobiliteit, de positie van de senioren en een sterk 
sociaal beleid in onze gemeente.
In Zingem zijn alle CD&V-schepenen opnieuw 
kandidaat, maar zal schepen en OCMW-voorzitter 
Carine Seynaeve, niet meer op de lijst staan.  
CD&V Kruisem wil deze straffe madammen van harte 
danken voor hun jarenlange inzet voor onze partij en 
onze gemeente! Later worden ze nog op passende wijze 
in de bloemetjes gezet!
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➤➤  CD&V-Senioren  
 Kruishoutem gaan  
 digitaal 

In navolging van onze activiteit “Facebook voor 
starters” in het voorjaar van 2017, zijn we terug 
vertrokken met een nieuwe voorjaarsactiviteit 
getiteld “Tips en tricks bij het maken van een 
digitaal fotoalbum”, ook dit keer was het een schot 
in de roos. Na een verwelkoming van de voorzitter 
brachten lesgevers Frida Messiaen en Marleen Raes 
al hun kennis en ervaring op een goed verstaanbare 
manier over aan alle deelnemers. Na de twee 
sessies werd duidelijk dat iedereen zelfstandig een 
digitaal fotoalbum kon maken, we kregen dan ook 
al de vraag ‘wanneer komt het vervolg’?
Achiel De Coninck - Voorzitter CD&V Seniorenraad

Ps Noteer alvast volgende datum in jullie agenda: 
woensdag 3 oktober 2018 gaan we terug op uitstap, 

verder nieuws volgt nog.
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➤➤  JONG CD&V Kruisem  
 gaat SAMANA 

Op woensdag 28 maart liep GC De Griffel te 
Ouwegem helemaal vol voor een gezamenlijke 
activiteit tussen enerzijds JONG CD&V Kruisem en 
anderzijds Samana Huise/Ouwegem & Samana 
Zingem. De JONG CD&V-ers kozen ervoor om met 
de winst van hun voorbije Zingemse soepweekend 
deze beide lokale verenigingen te steunen. De 
jongeren waren getroffen door de goed draaiende 
werking en de waaier aan activiteiten die deze twee 
verenigingen aanbieden. JONG CD&V Kruisem 
wou dus maar al te graag haar steentje bijdragen 
en zat met de beide ziekenzorgbesturen rond tafel 
om een gezellige muzikale animatienamiddag uit 
te werken. De keuze voor het namiddagoptreden 
viel op The Kwaremont Brodders. Dit regionale duo 
kreeg binnen de kortste keren het publiek op hun 
hand en zorgde voor de nodige ambiance. Tussen 
het muzikale optreden door, boden we de talrijke 
aanwezigen koffie met taart aan. Iedereen had 
een geslaagde namiddag achter de rug en keerde 
voldaan huiswaarts. 

Gerrit Depaepe – Voorzitter JONG CD&V
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➤➤  Kruisemse CD&V lijst krijgt verder vorm

Nadat eerder bekend gemaakt werd dat burgemeesters Joop Verzele en Kathleen Hutsebaut de lijst van 
CD&V Kruisem zullen trekken en werd aangekondigd dat schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger 
Robrecht Bothuyne lijstduwer wordt bij de komende verkiezingen, kennen nu ook de andere uittredende 
mandatarissen hun plaatsen op de lijst. Op plaats 3 komt Zingems eerste schepen Jurgen Haustraete:  
‘Met mijn kennis wil ik samen met CD&V, die de partij is die het dichtst bij de mensen staat, een beleid uitbouwen 
zodat Kruisem, een unieke landelijke gemeente aan de voet van de Vlaamse Ardennen wordt, waar het leuk is om 
te wonen.’ Op plaats 4 vinden we Kruishoutems schepen en OCMW-voorzitter Bernard baron della Faille 
d’Huysse terug. Hij is al meer dan 20 jaar één van de sterkhouders van CD&V Kruishoutem. ‘Deze fusie 
biedt een unieke kans om het beste van 2 werelden over te nemen. Zoals in een huwelijk tussen 2 mensen kunnen 
wij zorgen dat 1 + 1 meer dan 2 wordt. Daar wil ik mijn volle steun aan geven.’ Op de 5de plaats staat Zingems 
tweede schepen Gerrit Depaepe, schepen sinds 2013. Ook hij is enthousiast en ziet prachtige kansen voor 
deze fusie: ‘Twee goed draaiende en financieel gezonde gemeenten slaan de handen in elkaar. Met onze CD&V-ploeg 
werken we een gedegen en gedragen visie uit, we zetten onze schouders onder een sterke toekomst voor Kruisem.’ 
6de wordt dan Kristof Callens uit Nokere, hij is schepen sinds 2013 en wil er terug vol voor gaan: ‘Luisteren 

 Joop Verzele en Kathleen Hutsebaut, lijsttrekkers1 2
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naar de bevolking en daadwerkelijk iets doen aan hun problemen. De dienstverlening blijven verzorgen, dicht bij 
de mensen. Daar ga ik voor.’ 7de staat Zingemnaar Patrick Vermeulen. Hij is ondertussen ook reeds 12 jaar 
schepen en zet graag nog eens zijn stevige schouders onder het project van CD&V Kruisem. ‘Dicht bij 
de mensen en altijd rechtuit. Zo willen wij aan politiek doen, daar staan we voor!’. 8ste is schepen Kathelijne 
Van Betsbrugge uit Ouwegem. Zij heeft haar tweede  legislatuur als schepen achter de rug: ‘Ik wil verder 
bouwen aan een warm, dynamisch dorp waar iedereen zich heel geborgen voelt.’
Na de schepenen volgen de uittredende gemeenteraadsleden op de lijst:
Op plaats 9 staat Eveline Delbaere, gemeenteraadslid uit Nokere-Kruishoutem. De 10de plaats is dan 
voor Felix Vermeiren, een onafhankelijke kandidaat op de CD&V-lijst, die al heel wat jaren ervaring als 
Zingems raadslid op de teller heeft. Kruishoutems fractieleider Luc Vandenabeele staat op plaats 11. 
Plaats 12 is dan weer voor zijn Zingemse collega, Etienne Poelman.  Op de 13de plaats vinden we Lut 
Follens uit Wannegem-Lede terug, zij is ondertussen al 12 jaar raadslid in Kruishoutem. Eerder was al 
bekend gemaakt dat Zingems raadslid Marc De Kimpe de voorlaatste plaats op de lijst inneemt. Kristien 
Van der Meeren – Van Houtte, de voorzitster van CD&V Kruisem: ‘Met deze groep mensen kunnen we 
de Kruisemse kiezer tonnen kennis en ervaring aanbieden. Binnenkort worden ook de namen bekend 
gemaakt van de nieuwe mensen die op de lijst komen. Het wordt een heel sterke ploeg!’.

KKRUISEM

Eveline Delbaere9 Felix Vermeiren10
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Marc De Kimpe Robrecht Bothuyne, lijstduwer24 25
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➤➤  Dansnamiddag CD&V  
 Kruisem

Op zaterdag 10 maart liep de Griffel vol voor de 
eerste dansnamiddag van CD&V Kruisem. Na 
een kop koffie met een lekker stukje taart opende 
burgemeester Kathleen Hutsebaut de dans. Het 
duurde niet lang of de sfeer zat er goed in. Filip 
Piens hield er met gekende schlagers stevig de 
schwung in. Het publiek was tevreden en kijkt al 
uit naar het volgend treffen.

Kathelijne Van Betsbrugge - Schepen Zingem

➤➤  Speelplein Eilaba en   
 speelplein ’t Fluitje  
 bereiden zich samen   
 voor op een mooie zomer

Nu de fusie een feit is, staken de bestuursleden 
van beide werkingen reeds meerdere malen de 
koppen bij elkaar. Tijdens een speelpleinvisiedag 
werd de werking aan elkaar voorgesteld: van 
leeftijdsgroepen, dagindeling, jaarwerking tot 
vergoedingen …. Het 
is de betrachting van 
beide stuurgroepen om 
de organisatie van beide 
pleinen reeds deze zomer 
zoveel mogelijk gelijk te 
schakelen. We nemen het 
beste van beiden. Uiteraard 
met respect voor de 
eigenheid en identiteit van elk speelplein. Zo werd 
de dagindeling gelijkgeschakeld, de vergoeding van 
de moni’s  aangepast, maken animatoren van beide 
pleinen deel uit van overkoepelende werkgroepen, 
…  Voortaan zullen activiteiten en uitstappen voor 
beide speelpleinen samen georganiseerd worden, 
hetgeen financieel voordeliger is. Om animatoren 
inhoudelijk nog beter voor te bereiden zullen 
gemeenschappelijke vormingen georganiseerd 
worden. Het klikt echt goed tussen de stuurgroepen 
van de beide speelpleinen. U merkt het: zowel 
speelplein ’t Fluitje als speelplein Eilaba maken 
zich op voor een nieuwe frisse start en gaan een 
schitterende zomer tegemoet. Zowel ouders als 
kinderen kijken er naar uit!

Gerrit Depaepe  - Schepen Zingem

De komende weken 
is heel wat te beleven!

Robrecht Bothuyne in gesprek  
met energieke senioren

De CD&V Senioren organiseren op vrijdag 
22 juni as om 14u een gesprek met Vlaams 
volksvertegenwoordiger en schepen Robrecht 
Bothuyne met als onderwerp: “De ouderen 
en de energieproblematiek “. U bent allen van 
harte welkom in Zaal Telex, Kerkhofweg 2 te 
Kruishoutem.
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➤➤  Vlaanderen cruciaal 
voor gemeentebestuur:  
1 euro op 4 uit Vlaamse kas

Dat de fusie voor de inwoners van Zingem en 
Kruishoutem een financiële bonus betekent, 
was al duidelijk. Bijna 8 miljoen euro extra om 
investeringen te doen en de belastingen te verlagen 
voor de Kruisemnaren. Die belastingverlaging 
voelt u trouwens nu al, gemiddeld betaalt een 
gezin in Kruisem 75 euro minder per jaar dankzij 
de steun van Vlaanderen voor de fusie. Maar 
Vlaanderen doet nog veel meer. Kruishoutems 
schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger 
Robrecht Bothuyne vroeg in het parlement aan 
alle ministers hoeveel middelen zij de voorbije 
jaren aan Kruishoutem en Zingem ter beschikking 
stelden. En dat gaat om een aanzienlijk bedrag. 
Bothuyne: ‘Gemiddeld kunnen beide gemeenten samen 
rekenen op 4 447 097,86 euro per jaar. Elk jaar opnieuw 
zorgen Vlaamse middelen ervoor dat de gemeente 
beleid kan voeren voor verenigingen, om infrastructuur 
te voorzien en personeel te betalen, …’ Het gaat om 
het geld dat rechtstreeks van Vlaanderen naar 
de gemeentekas vloeit. Daarnaast zijn er ook nog 
Vlaamse investeringen via intercommunales of 
OCMW of gewoon rechtstreeks vanuit Vlaanderen, 
in riolering, wegen of fietspaden bijvoorbeeld. De 
nieuwe gemeente zal straks een jaarlijks budget 
van zowat 18 miljoen euro beheren. 25% komt 
daarvan rechtstreeks uit Vlaanderen. Robrecht 
Bothuyne: ‘Als Vlaams parlementslid is het mijn 
taak om ervoor te zorgen dat onze nieuwe gemeente 

de Vlaamse financiering krijgt waar ze recht op heeft. 
Vanuit Brussel kan ik dus ook voor Kruisem veel doen. 
Zo is decretaal voorzien dat de nieuwe fusiegemeente 
niet minder Vlaams geld kan krijgen dan Kruishoutem 
en Zingem elk apart kregen. De fusie wordt dus sowieso 
een financieel positief verhaal op die manier.’

Robrecht Bothuyne
Vlaams volksvertegenwoordiger/Schepen  
Kruishoutem

Als Vlaams parlementslid  
is het mijn taak om ervoor te zorgen 

dat onze nieuwe gemeente  
de Vlaamse financiering krijgt  

waar ze recht op heeft
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COLOFON

Kristien Van Houtte – Van der Meeren, 
Ijzerbergstraat 5, 9770 Kruishoutem
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KKRUISEM

CD&V Kruisem leeft …

Dames met sjerp

So you think you can quiz? Gulden Eifeesten
Nokere Koerse

➤➤ Fusie biedt meer kansen  
 voor beter afvalbeleid
Zingem en Kruishoutem lijken sterk op elkaar. Maar 
niet als het over afvalbeleid gaat. Er zijn 2 verschil-
lende intercommunales, Kruishoutem werkt met 
huisvuilzakken, terwijl Zingem een diftar-bakken-
systeem heeft voor de huisvuilophaling. Omgekeerd 
is er in Kruishoutem reeds een diftar-containerpark 
en in Zingem niet. In Kruishoutem is er naast dit alles 
ook nog bijkomende dienstverlening vanuit de inter-
communale Imog, ruime steun voor zwerfvuilacties, 
veegmachines om de straten en pleinen proper te 
houden, afvaldiensten voor verenigingen, enz. De ge-
meenteraden keurden nu een visienota goed voor het 
toekomstige afvalbeleid. Daarbij worden de sterktes 
van de huidige dienstverlening behouden. Het ‘ver-
vuiler betaalt principe’ wordt doorgetrokken, zowel 
op de beide containerparken als bij de ophaling aan 
huis. Voor beide opties wordt voor het diftar-systeem 

gekozen en dit vanaf 2020. Afval vermijden en sor-
teren zal dus beloond worden. Ook wordt verder in-
gezet op een sterk zwerfvuilbeleid, met steun voor 
onze vrijwilligers-mooimakers, en zal bijvoorbeeld 
het groenafval aan huis opgehaald worden. Het con-
tainerpark in Zingem krijgt een eigen weegbrug en 
je zal er zowat alle huidige afvalfracties (met op kop 
het groenafval) kunnen achterlaten, met daarbij nog 
een aantal nieuwe bijkomende mogelijkheden. Het 
grotere Kruishoutemse containerpark blijft onverkort 
behouden. Omdat Imog de meest uitgebreide service 
biedt, wordt voor Imog als uitvoerende intercom-
munale gekozen. Eén intercommunale kiezen is de 
goedkoopste en meest efficiënte manier van werken 
en het meest duidelijk voor de inwoners. Kruisem zal 
hiermee een vooruitstrevende gemeente zijn inzake 
afvalbeleid, met een heel uitgebreide dienstverlening 
voor alle Kruisemnaren.

Kathelijne Van Betsbrugge – schepen & Kristof Callens 
– schepen
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