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Uitreiking van de kei op geslaagd 
nieuwjaarsontbijt

Voor het 7e jaar op rij ging CD&V, samen met jong CD&V, tijdens het 
nieuwjaarsontbijt op zoek  naar de ‘Kei van Zingem’. Dit jaar werden 
de inwoners eerst verwend met een uitgebreid ontbijt, nadien was er 
een ludieke goochelact. We sloten de voormiddag af met de huldiging van 
de genomineerden voor de Kei! 

Dit jaar prijkten de volgende 5 mensen bovenaan onze lijst: Agnes Van Heuverswijn, Linda Martens, Pa-
trick Vandermeirsch en het duo Annie De Smul - Antoine Van Rechem. Op luid applaus werd telkens het 
warm engagement van deze 5 genomineerden onthaald. Twee CD&V-bestuursleden kregen een eervolle 
vermelding voor hun jarenlang engagement: Achiel De Ruyck en Daniël Vandermeersch. 

Uiteindelijk kan er maar 1 winnaar zijn. De ‘Kei van Zingem’ ging naar Patrick Vandermeirsch uit Ouwe-
gem, die zich zowel voor de school- als dorpsgemeenschap onbaatzuchtig inzet. Wij wensen hem langs 
deze weg nog eens van harte profi ciat met deze mooie titel! 

Opbrengst soepweekend: 
900 euro voor het goede doel

Eind december 2016 maakte JONG CD&V over-
heerlijke tomatensoep met balletjes. Met een 
aantal leden en medewerkers (foto boven) gin-
gen we van deur tot deur bij de Zingemnaren 
ten voordele van Bednet. Wanneer een kind 
langdurig of chronisch ziek is en daardoor niet 
naar school kan, zorgt Bednet ervoor dat van 
op afstand de lessen live mee te volgen zijn. 
Vorige maand werd de cheque ter waarde 
van 900 euro aan dit goede doel overhandigd. 

Gerrit Depaepe
Schepen en Voorzitter JONG CD&V Zingem

NIEUWSFLASH
VAN JONG CD&V

Wordt u ons 200e lid?

Wij naderen de kaap van 200 leden. Je kan alsnog beslissen om bij de CD&V-familie 
aan te sluiten. Voor het 200e lid wacht een aangename verassing!

Contacteer  Daniel Vandermeirsch - 09/384.41 49 
                     Etienne Ver Cruysse -   0474 29 41 04
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Van harte
welkom op ons 

dansfeest.
Zaterdag

8 april 2017
vanaf 14:30 u.

Na een succesvol nieuwjaarsontbijt met o.a. de welverdiende
attentie aan “de kei van Zingem” zijn wij alle militanten en
sympathisanten dankbaar voor de grote opkomst en zien wij ons
ledenbestand gestaag groeien. Dat laat blijken dat er vertrouwen 
en tevredenheid heerst over de werking van ons lokaal CD&V 
team.

Dit gevoel steekt het bestuur een hart onder de riem en stimu-
leert om volop verder te werken aan een verzekerde toekomst van 
onze inwoners.

Marc De Kimpe 

Voorzitter CD&V – Zingem.
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In december 2016 namen de gemeente Zingem en 
Kruishoutem de principiële beslissing om samen 
één te worden. Ondertussen werken we verder om 
te komen tot een defi nitieve beslissing die uiter-
lijk tegen 31 december 2017 moet genomen wor-
den. We hebben dus nog enkele maanden de tijd 
om ons voor te bereiden, gesprekken te voeren, om 
concreet op alle niveaus de samenvoeging van de 
gemeente uit te werken. 

De defi nitieve beslissing is uiteraard nog niet geno-
men, maar uit alle overlegmomenten met perso-
neel, politieke partners, inwoners en adviesraden 
is gebleken dat er zeker een groot draagvlak is. We 
zijn er ons van bewust dat het soms wel eens “ge-
ven en nemen” zal zijn maar we zijn er van over-
tuigd dat we er sterker zullen uitkomen. 

Onze ambtenaren van beide gemeenten zijn mo-
menteel bezig met alles te inventariseren en hier-
uit zullen concrete voorstellen komen om van de 
fusie een succes en een voordeel te maken voor 
alle inwoners. 

Burgerforum fusie
op donderdag 4 mei in De Griffel
Hier kunnen jullie mee nadenken over hoe we be-
paalde zaken moeten oplossen. Jullie mening is 
hierbij van groot  belang. Kom mee beslissen hoe 
de nieuwe gemeente er zal uitzien. We starten om 
19.30u. en sluiten af met een hapje en een drankje.

En de naam?
Tot 31 maart kan iedereen een voorstel voor de 
nieuwe naam van de gemeente indienen. Daarna 
worden alle voorstellen verzameld en zal een des-
kundig team samengesteld worden om een defi ni-
tieve keuze te maken. 

Wij bedanken iedereen voor het vertrouwen!

Kathleen Hutsebaut,

Burgemeester

FUSIEFLASH

SAMEN OP DE DANSVLOER  
De politieke meerderheidsfractie SAMEN nodigt alle Zingemnaren uit voor een fantastisch dansfeest op 
zaterdag 8 april om 14:30 u in De Griffel. 

Met koffi e en taart, onder de muzikale begeleiding van Filip Piens kan wie dat wil een dansje wagen, met 
de populaire schlagers mee zingen of gewoon genieten van gezelligheid en ambiance. 

Graag inschrijven voor 4 april 2017 bij

• Kathleen Hutsebaut – Wannegemstraat 24 – 9750 Zingem – 0475 46 6 19
• Carine Seynaeve – Ouwegemsesteenweg 17 – 9750 Zingem – 0474 84 19 64
• Nadine Polfl iet – Wijnhuisveld 54 – 9750 Zingem – 09 384 46 85
• Kathelijne Van Betsbrugge – Ouwegemstraat 68 – 9750 Zingem – 0496 82 52 55
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Activiteitenkalender 2017   
datum activiteit inrichter plaats
za-8/4 Dansnamiddag SAMEN De Griffel
za-22/4 Cava- en champagnedegustatie JONG CD&V eetzaal De Regenboog
za & zo 16-17/9 Etentje  Samen SAMEN De Griffel
vrij.-29/9  POP-UP Café JONG CD&V café De Klub
za-4/11 Bingo CD&V De Volkskring
za & zo 9-10/12 Soepweekend JONG CD&V Groot Zingem
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Investeringen op verwachte elan 
en fi nancieel verantwoord

Anderhalf jaar voor de het 
einde van de legislatuur 
zijn de geplande inves-
teringen volgens de 
verwachtingen, zonder 
hierbij de gemeente-
lijke fi nanciën te hypo-
thekeren.

Eind 2012 werd een zeer 
ambitieus investerings-
plan naar voor geschoven. 
Denken we maar aan de 
renovatie van het gemeente-
complex in Huise en de heraan-
leg van 

• Dorpsstraat-Kwaadstraat-Dompel-Omgangstraat-Verbin-
dingsstraat in Zingem, 

• de  voetpaden in de Alfred Amelotstraat-Wijnhuisveld-Heir-
weg,

• de Beertegemstraat en Landegemstraat in Ouwegem, 

• vele trage wegen.

Voor sommige zaken kan hiervoor beroep gedaan worden op sub-
sidies van hogere overheden wat ten volle gepoogd wordt. Andere 
zaken vallen volledig ten last van de gemeente (voetpaden, trage 
wegen, gemeentecomplex, …). De gemeente Zingem spendeerde 
respectievelijk 2.2, 1.8, 3.1 miljoen euro aan investeringen voor de 
jaren 2014, 2015 en 2016.

De planningsfase, die bij het begin van de legislatuur van start 
ging, komt voor vele zaken ten einde en de realisatie staat op til in 
2017. Qua investeringen wordt 2017 zeer zwaar. Niet minder dan 7 
miljoen euro aan investeringen zijn gebudgetteerd.

Brengen deze geplande of uitgevoerde investeringen de gemeen-
telijke fi nanciën in gevaar? In geen geval! Zingem heeft een his-
torisch lage schuldengraad door een doorgedreven schuldafbouw 
gedurende meer dan 15 jaar. Eind 2015 bedroeg de schuldgraad 
in Zingem 195 EUR/inwoner, een wezenlijk verschil  ten opzichte 
van andere gemeenten (gemiddeld 901 EUR in onze provincie en
1007 EUR/inwoner in het Vlaams gewest). Eind 2016 werd een
lening ten bedrage van 2.6 miljoen euro opgenomen om de nodige 
investeringen in 2017 te fi nancieren. Dit brengt de schuldgraad op 
500 EUR/inwoner wat nog ruim onder het gemiddelde blijft van 
vele andere gemeenten. Belastingverhogingen zijn hiervoor ze-
ker niet aan de orde. En, mocht het tot een fusie met de gemeente 
Kruishoutem komen, worden al deze schulden (openstaand op 31 
december 2016) overgenomen door het Vlaams Gewest als bonus 
voor het tot stand brengen van een vrijwillige fusie. Laat het een 
troost zijn, gedwongen fusies zonder bonus komen er zeker voor 
gemeenten met minder dan 15000 inwoners. 

Jurgen Haustraete

Eerste schepen en schepen van fi nanciën

Wat met onze
kerken?

De opmaak van een ker-
kenplan voor de kerken 
van Zingem, Huise en Ou-
wegem is volop bezig. Zo’n 
plan moet worden opge-
maakt door alle Vlaamse 
gemeenten, samen met 
de kerkfabrieken. In dat 
plan moet een lange ter-
mijnvisie voor elke kerk 
opgemaakt worden.

De oproep naar de bevol-
king om in het debat rond 
de toekomst van de ker-
ken te participeren werd 
door verschillende men-
sen beantwoord. In de 
maand februari werden 
in de drie respectievelijke 
kerken een debatavond 
georganiseerd. Jonas 
Danckers van het studie-
bureau CRKC, dat de op-
maak van het kerkenplan 
begeleidt, schetste in een 
inleiding de geschiedenis 
van de kerk. Daarna werd 
in verschillende groepjes 
met de aanwezigen ge-
brainstormd over de toe-
komst van de kerk. Welke 
activiteiten kunnen er 
doorgaan? Hoe zien de in-
woners zelf de evolutie? 
Welke waarde hecht ie-
dereen aan de kerk? 

Na een korte samenvat-
ting van alle besproken 
items was duidelijk: er 
zijn frisse ideeën, vele 
suggesties, nog vele vra-
gen…  Dit debat gaat ge-
paard met emoties en 
het is duidelijk dat nog 
knopen moeten worden 
doorgehakt. Het is nu de 
taak van de kerkelijke en 
gemeentelijke werkgroep 
om met alle bekomen info 
aan de slag te gaan en een 
gedragen compromis te 
bereiken.

Patrick Vermeulen

Schepen
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