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Beste lezers

Je hebt het ongetwijfeld opgemerkt: wij hebben een vernieuwd 
CD&V-blad. In een herkenbare lay-out willen we jullie geregeld op 
de hoogte houden van wat er reilt en zeilt in de politieke wereld. 
Maar ook mooie, warme ontmoetingen, sociale gebeurtenissen en 
fait divers krijgen een plaats.
In een vaste rubriek willen we informeren omtrent de stand van 
zaken in het fusie-onderzoek. 
Wij willen een antwoord bieden op de vragen en onzekerheden 
die jullie hier ongetwijfeld nog over hebben en wij willen vooral 
rekening houden met opmerkingen en bedenkingen.
Wij wensen jullie alvast veel leesplezier.

Kathelijne Van Betsbrugge
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Elk jaar reiken CD&V en JONG CD&V ‘De kei van Zingem’ aan 
zeer verdienstelijke inwoners uit. Dit is inmiddels een hele 
mooie traditie die we zeker en vast in ere willen houden.

Als politieke partij blijven we ijveren voor onze warme en 
gezellige gemeente.  Mede door geëngageerde persoon-
lijkheden wordt dit mogelijk gemaakt. Dit belangeloze 
vrijwilligerswerk lijkt soms zo vanzelfsprekend, maar 
evident is het allerminst. 

Ken je zelf zo’n gedreven personen uit jouw straat, buurt, 
vereniging, … ? Heb je weet van inwoners die vorig jaar 
een uitzonderlijke prestatie hebben neergezet of die mis-
schien in alle bescheidenheid al jarenlang keihard meewer-
ken aan de sociale sfeer in ons dorp?

Wel, U bent aan zet. Nomineer deze inwoners want ze verdienen 
het! Laat het ons weten en stuur een mail voor 22 januari 2017 naar 
gerritdepaepe@hotmail.com

We kijken vol aandacht uit naar jullie nominatie en motivatie. De bekendmaking gaat door op ons nieuw-
jaarsontbijt op zondag 29 januari in De Griffel.

Gerrit Depaepe, voorzitter JONG CD&V Zingem

DE KEI VAN ZINGEM

Iedereen van harte welkom op ons nieuwjaarsontbijt

Zondag 29 januari 2017
De Griffel – Ouwegemsesteenweg 90 – Zingem

9:00 u - 10:30 u: ontbijt
10:30 u : nieuwjaarswens van de Burgemeester
               Ludieke act
               Uitreiking van ‘de Kei van Zingem’

Gelieve in te schrijven voor 24/01/2017 bij Mieke Ver Cruysse
miekevercruysse@hotmail.com • 09 330 03 82  • 0486 84 54 86
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Hoe het idee ontstond

Meer bevoegdheden worden aan het lokale bestuur 
toegewezen, weliswaar meestal met een gebrekkige 
of zelfs helemaal zonder fi nanciële compensaties. 
Zo verlangen we van gemeentemedewerkers een 
onverantwoord breed scala van kennis, vaardighe-
den en competenties. Een medewerker moet meer-
dere bestuursdomeinen opvolgen  wat de  continu-
iteit en de effi ciëntie van de dienstverlening niet 
ten goede komt. Een fusie kan voor dergelijke pro-
blemen soelaas brengen. Het kan de dienstverle-
ning een enorme boost geven, in beschikbaarheid, 
continuïteit, deskundigheid en betaalbaarheid.

Op deze basis zijn gesprekken met Kruishoutem 
tot stand gekomen, heel voorzichtig, met het aftas-
ten van de sterktes en de zwaktes van de beide ge-
meenten en nagaan waar beide gemeenten elkaar 
kunnen aanvullen en versterken. Een vrij rationeel 
verhaal, los van menselijke en politieke emoties. 
Maar ook al heel snel een positief verhaal.  Nog 
voor de studieopdracht gestart was, is iedereen in-
gelicht, heeft men getracht om naar alle inwoners  
luisteren. Dat luisteren en informeren is trouwens 
nog steeds  bezig.

Bijzondere raakvlakken van Zingem en Kruishou-
tem zijn onder andere het deugdelijk fi nancieel be-
leid, het landelijke aspect van beide gemeenten, de 
sterke ondersteuning van het verenigingsleven… 

Kortom, er zijn heel wat raakvlakken die ervoor 
zorgen dat de burger geen grote cultuurschok zal 
ervaren in de mogelijke nieuwe fusiegemeente.

We hopen in de toekomst te kunnen leven in de 
charme van een landelijk dorpje met de dienstver-
lening van een klein provinciestadje. Het bewaren 
van een zekere kleinschaligheid, dienstverlening 
op maat van, en toegankelijk voor elke inwoner, 
continuïteit in goed fi nancieel beheer. Dit alles 
moet het uitgangspunt zijn,  aangevuld met klem-
tonen voor jong en oud, met ruime aandacht voor 
cultuur, sport en ontspanning.

De politieke opportuniteiten, het postjesverhaal is 
vandaag bij ons nog niet aan de orde. Terwijl heel 
wat politieke partijen reeds volop bezig zijn met de 
lijstvorming voor de volgende verkiezingen, blijven 
wij nog volop werken aan een mooie toekomst voor 
onze gemeente en voor onze inwoners.

Vragen, bedenkingen, opmerkingen kunnen op de 
website fusiekz.be gepost worden of kunnen be-
sproken worden met onze mandatarissen.

Kathleen Hutsebaut,

Burgemeester

FUSIEFLASH

BINGONAMIDDAG 2016
Onze senioren beleefden op 5 november een warme en een bruisen-
de namiddag. 

Gezellig samen, een lekker stukje taart, een tas geurende koffi e én 
een spannend bingospel waren de elementen die zorgden voor een 
meer dan geslaagde CD&V-activiteit.

Uiteindelijk ging Frieda Vermeulen met de titel van ‘BOMMA 2016’ 
aan de haal. Bij de heren mocht  Marc Van Quickelberghe zich tot 
‘BOMPA 2016’ kronen. Van harte profi ciat aan beiden!

Hartelijk dan aan alle medewerkers en heel graag tot volgend jaar!

Gerrit Depaepe, bestuurslid CD&V Zingem

HALFWEG:  SENIORENBELEID

Tientallen jaren hebben de senioren van vandaag verantwoorde-
lijkheden in de maatschappij opgenomen en steeds gezorgd voor 
anderen. Het is dus zeker en vast onze plicht dat wij nu ook goed 
voor hen zorgen. Vanuit een diep respect en groot ontzag… 

De voorbije jaren heeft het lokale bestuur dan ook enorm geïnves-
teerd in het seniorenbeleid van onze gemeente. Zowel extra fi nan-
ciële middelen als administratieve ondersteuning werden hiervoor 
vrijgemaakt. 

Een goeddraaiende ouderenadviesraad, vertegenwoordigers van 
de diverse ouderenverenigingen bespreekt maandelijks beleidsza-
ken aangaande senioren. Met hun adviezen, geven zij mee vorm 
aan het lokale seniorenbeleid.

Het lokale seniorenbeleid organiseerde in samenwerking met Logo 
Gezond+ de voorbije jaren heel wat interessante vormingen, dag-
uitstappen, informatieve toneelstukken, gezonde beweegfeesten, 
Ladies Nights, … 

De  BOEBS werkgroep : Blijf Op Eigen Benen Staan voorziet jaar-
lijks in enkele dynamische activiteiten: infomiddagen ‘werken met 
de valpreventiekaart’,  een valquiz, het opzetten van een meerdere 
valpreventieparcours op de wekelijkse markt, de valbus, … 

De sportdienst organiseert  tweejaarlijks een fi theidstest waarop 
55+ ers het nodige deskundige gezondheidsadvies krijgen. Omdat 
een gezonde geest nog altijd in een gezond lichaam huist, reiken 
wij ook sportreeksen voor senioren aan.

Een seniorenambtenaar werd vanuit het gemeentebestuur en 
OCMW aangesteld.  Hij brengt alle eenzame 80-plussers uit onze 
gemeente een bezoekje, verstrekt informatie en tracht hen uit het 
sociaal isolement te halen. Verder is er de organisatie van een jaar-
lijkse nieuwjaarsreceptie voor 80 plussers,  worden er aan huis 
grootletterboeken uit onze bibliotheek geleverd, …

Wij wensen dat onze senioren langer kunnen genieten en gelukkig 
en gezond ouder mogen worden. Wij voorzien nog in infonamid-
dagen rond mentale veerkracht. In 2017 brengen we voor het eerst 
een gezondheidskalender uit die  gratis aan huis bedeeld wordt..

Ook in de toekomst wensen we verder te investeren in dit goed 
draaiend lokaal beleid!

Gerrit Depaepe, Schepen voor ouderenbeleid 

Een valide partner 
kan gemakkelijker 
mee naar het
woonzorgcentrum

We kennen de situatie: 
iemand zorgt jarenlang 
voor zijn of haar zorgbe-
hoevende partner maar 
als het thuis niet meer 
lukt wordt het rusthuis 
overwogen.

In de meeste gevallen 
krijgt de valide partner 
dan te horen: “jij kan 
niet meekomen naar het 
woonzorgcentrum want 
jij bent nog te goed”. Hij 
of zij mag en kan niet 
meer bij zijn partner sla-
pen, mag er ook niet meer 
voor zorgen en moet ie-
dere dag weer naar huis 
door weer en wind. Aan 
de basis hiervan ligt een 
gebrekkige fi nanciering 
van de bejaardenzorg, een 
gebrek aan aandacht  voor 
de mantelzorger-partner 
en een afwezigheid van 
respect voor het koppel 
(gehuwd of niet) in de 
zorgwetgeving. Een paar 
jaar geleden gaf ik hier-
over een uiteenzetting 
voor een aantal CD&V 
parlementairen onder de 
titel “Als liefde verzorgd 
moet worden”. Dat heeft 
toen veel indruk gemaakt 
op onze parlementairen 
waaronder Sonja Claeys 
en Cindy Franssen.

Deze laatsten hebben dit 
item samen met nog een 
paar andere collega’s ver-
der uitgewerkt en recent 
is het ontwerp van decreet 
de commissie gepasseerd. 
Dus weldra een oplossing 
voor onze bejaarde kop-
pels en de woonzorgcen-
tra dank zij een voorzet 
uit Zingem.

Met enige trots 
Geert Polfl iet

Langer  genieten is ...

… optimistisch blijven

Langer  genieten in Zingem is ...

... vooral inzetten op preventie.
Schepen Gerrit Depaepe
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