
Inhoud:

Woordje van de voorzitter: blz. 2
Fusiefl ash: blz. 2
Wat beweegt er in Zingem: blz. 3

- belastingverlaging
- Betonstop
- Jaar van het Zingems dialect

De kei van Zingem: blz. 4
Jongeren en politiek: blz. 4

Van harte welkom 
op de gezamenlijke 

nieuwjaar drink van 
CD&V-Zingem en 

CD&V-Kruishoutem.
Spreker: Wouter Beke

Vrijdag 2 februari

We sprongen samen op de kar, CD&V- Zingem en CD&V-Kruis-

houtem. Symbolischer kon de tocht door Huise, Zingem en Ou-

wegem niet zijn op 19 november, net na de defi nitieve beslissing 

voor de fusie tussen Zingem en Kruishoutem! Het is tijd om ook 

op vlak van partijpolitiek aan de versmelting te werken, de hoof-

den in dezelfde richting, gestaag op het ritme van de hoeven van 

de trekkende paarden. 

V.U
.: M

arc D
e K

im
p

e - O
ost –B

eertegem
straat 13  - 9750 Z

in
gem

DE KEI VAN ZINGEM 

Elk jaar reikt onze partij ‘De kei van Zingem’ aan 
zeer verdienstelijke inwoners uit. 

Graag blijven we ijveren voor 
onze warme en gezellige ge-

meente, mede door geënga-
geerde persoonlijkheden 
wordt dit mogelijk ge-
maakt. Dit belangeloze 
vrijwilligerswerk lijkt 
soms zo vanzelfspre-
kend, 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 

misschien in alle bescheidenheid al ja-
renlang keihard meewerken aan de sociale sfeer 
in ons dorp? 

Wel, U bent aan zet. Nomineer deze inwoners want 
ze verdienen het! Dit is inmiddels een hele mooie 
traditie die we zeker en vast in ere willen houden. 
Laat het ons weten en stuur een mail voor 20 janu-
ari 2018 naar gerritdepaepe@hotmail.com 

We kijken vol aandacht uit naar jullie nominatie 
en motivatie.  De bekendmaking gaat door op onze 
nieuwjaarsreceptie.

Gerrit Depaepe, Schepen 

JONGEREN EN POLITIEK… 
ALS HET KRIEBELT…

Schuilt er een opkomend politiek talent in jou? 
Ben jij een jongere die geïnteresseerd is in de boei-
ende wereld van de lokale politiek? Borrelt het bij 
jou van politieke ideeën? Dan ben jij van harte 
welkom in onze JONG CD&V-werking! We streven 
samen de volgende doelstellingen na:

• jongeren prikkelen rond politiek

• hen actief laten meewerken aan het beleid

• jongeren door discussie, samen met mensen 
en organisaties, nieuwe ideeën  laten zoeken.

• bijdragen tot de vernieuwing in de politiek

• op een positieve manier activiteiten organise-
ren en zo geregeld in het straatbeeld verschij-
nen

• CD&V op een dynamische en constructieve 
manier ondersteunen 

Jongeren die zich op onze gemeente bij JONG CD&V 
willen aansluiten, mogen ons steeds contacteren.

Gerrit Depaepe

Voorzitter JONG CD&V Zingem – 09 384 93 98  / 
0496 37 73 18

Zin op de hoogte te blijven en eventueel deel te nemen
aan onze activiteiten ?

Word lid van CD&V -Zingem en ontvang een aangename verrassing!

Contacteer  Daniel Vandermeirsch - 09/384.41 49 
                     Etienne Ver Cruysse -   0474 29 41 04
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Het was BINGO voor Marietje Willems uit Lo-
zer en Gilbert De Jaegher uit Huise! Of hoe ook 
in een ontspannen spelletje de fusie komt bo-
ven drijven…..

Met dank aan drijvende krachten Daniël Van-
dermeirsch en Nadine Polfl iet, taartenbakken-
de Mie,  meester entertainer Patrick Vermeu-
len en de vele helpende handen in de keuken 
en achter de toog!
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In tegenstelling tot sommige andere gemeente die 
een fusie wilden aangaan, waren wij er snel bij. Al 
in september 2016 werden alle personeelsleden, ge-
meenteraadsleden en de bevolking op de hoogte ge-
bracht van onze fusieplannen. We hebben onszelf 
ruim te tijd gegeven om te luisteren naar experten, de 
mening te kennen van onze adviesraden, het gesprek 
aan te gaan met alle gemeenteraadsleden en vooral 
te luisteren en te spreken met de bevolking. Wij voe-
len veel steun voor deze fusie en hebben dan ook op 
14 november ll de defi nitieve beslissing genomen. 

KRUISEM
Een volksjury van 34 Zingem- en Kruishoutemnaren 
kozen  uit de vele ingezonden voorstellen 5 namen.  
1578 inwoners, jong en oud brachten hun stem uit en 
61% koos voor onze nieuwe gemeente als naam KRUI-
SEM. We worden in onze nieuwe gemeente  dus al-
len Kruisemnaren! Dat wil echter niet zeggen dat we 
onze roots zullen verloochenen: Zingemnaren blijven 

Zingemnaren, Huisenaars Huisenaars en Ouwegem-
naars Ouwegemnaars, …. We krijgen er gewoon een 
nieuwe identiteit bij KRUISEM. Een mooi fi ctief dorp 
van Marc De Bel dat tot leven komt. 

EN NU?
2018 wordt een overgangsjaar, waarin we de fusie ver-
der zullen voorbereiden.  Verdere onderhandelingen 
moeten leiden tot een organisatie en een gemeen-
schap waar  het voor iedere inwoner van Kruisem 
goed is. Onze fusie moet nu noch bekrachtigd worden 
met een fusiedecreet in het Vlaams Parlement. 
Jullie krijgen dan volgend jaar , op 14 oktober 2018 
het laatste woord bij de,verkiezing van het eerste ge-
meentebestuur van Kruisem!
Allen hartelijk dank voor jullie steun.

Uw burgemeester Kathleen Hutsebaut en alle CD&V 
mandatarissen 

FUSIEFLASH

Net voor we het jaar van de gemeenteverkiezing ingaan wou ik als lokaal CD&V voorzitter  maar ook als gemeen-
teraadslid terugblikken op  onze werking van de  voorbije vijf jaar.

Men gaat er soms van uit dat het gemakkelijk werken is binnen een partij die in de  meerderheid zetelt, maar niks 
is minder waar! Alle ogen zijn steeds op  ons gericht en de vingers wijzen onze richting  uit bij mistevredenheid 
of ongenoegen.

Toch ben ik er ( zonder de kop in het zand te steken voor schoonheidsfoutjes ) trots op dat we via het voeren van 
een open  beleid met overleg en inspraak van alle CD&V bestuursleden  tot resultaten zijn gekomen die mogen 
gezien zijn en het nut van aanpak bevestigen.

We staan echter voor een nieuwe uitdaging door het fu-
seren met ons buurgemeente X-Houtem. Maar ook dat 
is een beslissing waar ons partijbestuur en de overgrote 
meerderheid van de inwoners (gezien de opkomst bij de 
volksraadpleging) ons volgt in dit verhaal. Daarom ben 
ik overtuigd om mij samen met dit team verder te blij-
ven inzetten om in de toekomst onze bijdrage vanuit 
Zingemse zijde te garanderen.

De belangrijkste factor om er de moed in te houden zijn 
jullie, inwoners  van Zingem! Wij hopen dan ook   te 
kunnen  blijven rekenen op jullie steun en vooral het 
extra duwtje in de rug te krijgen op het juiste moment. 

Waarvoor dank in naam van ons voltallig CD&V team.

De Kimpe Marc, Voorzitter CD&V Zingem. 

HIER SPREEKT MEN ZINGEMS! 
2018: het dialectjaar bij uitstek!

In samenwerking met de universiteit van Gent brengt de bib van 
Zingem reeds enkele jaren op geregelde tijdstippen inwoners sa-
men die nog het sappige Huisische, Ouwegemse of Zingemse dia-
lect beheersen. Maandelijks vullen zij dialectwoordenlijsten in met 
het doel om eind 2018 een dialectenwoordenboek uit te brengen. 
Naast deze woordenlijsten zal het boek ook doorspekt zijn met 
plaatselijke folklore. Er zullen lokale dorpsfi guren opduiken in een 
prachtig dialectisch novelleverhaal, dat eveneens doorheen het 
boek verweven wordt. 

Maar de ambitie reikt verder… want 2018 wordt hét dialectjaar! In 
samenwerking met diverse gemeentediensten en plaatselijke ver-
enigingen worden tal van dialectenactiviteiten georganiseerd. Bij 
aanvang van het nieuwe jaar ontvangt elk gezin een dialectenka-
lender waarin het geheel aan activiteiten overzichtelijk gepresen-
teerd wordt. Gaande van natuurwandelingen, een gemeenteraad 
en zelfs een eucharistieviering in het dialect, tot een gezamenlijke 
productie tussen de beide toneelverenigingen. Zowel een dialect-
quiz, een lezing, een muzikaal optreden in dit thema, als dialect-
lessen voor onze kinderen in de 4 Zingemse basisscholen komen 
aan bod. Voor elk wat wils dus! Ik hoop U graag op één van deze 
dialectactiviteiten in 2018 te mogen begroeten. Zeker en vast om 
naar uit te kijken!

Gerrit Depaepe, Schepen

BETONSTOP, OOK IN ONZE GEMEENTE?

Op dinsdag 30 mei kwam minister Joke Schauvliege het ‘beleids-
plan ruimte Vlaanderen’, beter gekend als ‘betonstop’ toelichten. 
Vanaf 2040 mag geen bijkomende open ruimte meer worden in-
genomen door nieuwbouw. In 2025 moet het gebruik van nieuwe 
gronden al worden gehalveerd. Om dat mogelijk te maken zijn een 
hele reeks maatregelen nodig die ervoor zorgen dat we de bestaan-
de woonruimte effi ciënter gebruiken. 

In de Griffel werd een tipje van de sluier opgelicht, maar het was 
duidelijk dat er voor de uitvoering van dit beleidsplan nog heel wat 
gesprekken met verschillende betrokken partijen zullen moeten 
plaats vinden.

Kathelijne Van Betsbrugge

schepen

Lastenverlaging in 
2018 door fusie

De fi nanciële bonus van 500 
euro per inwoner bij een 
vrijwillige fusie tussen twee 
gemeenten is intussen  niets 
nieuws.  Voor ons komt dit 
neer op 7,8 miljoen euro. 
De nieuwe gemeente ont-
vangt dit niet in baar geld.  
De Vlaamse overheid neemt 
schulden over voor dit be-
drag. Hierdoor zal de nieu-
we gemeente als het ware 
schuldenvrij van start gaan.

De lopende leningen moes-
ten door de gemeente Zin-
gem verder afbetaald wor-
den de komende 15 jaar. 
Nu dit vanaf 2019 niet meer 
moet door de schuldoverna-
me, levert dit een fi nanciële 
ruimte op. Dit willen wij voor 
90 % gebruiken voor een las-
tenverlaging voor de burger! 

We kiezen voor het behoud 
van de personenbelasting 
van 7,5 %, maar verlagen de 
opcentiemen op de onroe-
rende voorheffi ng van 1425 
tot 1100. Kruishoutem zal 
op zijn beurt de personen-
belasting naar 7,5 % bren-
gen. Deze ingreep zal reeds 
in 2018 doorgevoerd worden. 
Zo lopen beide gemeenten 
reeds gelijk, nog 1 jaar voor 
de fusie ingaat.

De belastingverlaging be-
draagt een 550 000 euro per 
jaar. Daarvan gaat 90 000 
euro naar bedrijven, zodat er 
voor de ongeveer 6 000 gezin-
nen in Kruisem  460 000 euro 
te verdelen is. Zo komen we 
aan ongeveer 75 euro per ge-
zin. Dit hangt natuurlijk af 
van het inkomen en van de 
waarde van de onroerende 
goederen per gezin.

Door deze beslissing zal ook 
voor de gezinnen in Krui-
sem de fusie voelbaar zijn in 
de portemonnee en dit reeds 
vanaf volgend jaar. 

Schepen van fi nanciën

Jurgen Haustraete
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