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STERKER VLAANDEREN, STERKER WACHTEBEKE
Het is nu eenmaal eigen aan jonge
mensen: ze zijn dynamisch, geëngageerd
en willen vooruit in het leven. CD&VWachtebeke leverde het jongste gemeenteraadslid van deze legislatuur. In een
combinatie met ervaring voeren we constructieve oppositie, zoals we beloofden
na de gemeenteraadsverkiezingen. We
willen nog steeds ons steentje bijdragen
voor een warm en leefbaar dorp!

Vele projecten die gedurende het vorig
bestuur op touw werden gezet, en waarvoor vele voorbereidingen getroffen werden, vonden en vinden heden hun zichtbare uitwerking.
Realisaties die vaak mede werden mogelijk gemaakt door een goede samenwerking met hogere overheden. Maar om
nóg meer te kunnen doen en betekenen,
mogen we niet bij de pakken blijven zitten.

Een sterker Vlaanderen resulteert
in sterkere gemeenten, dus ook in een
sterker Wachtebeke. Sanne Alexander is
de Wachtebeekse kandidaat die uw stem
verdient op de verkiezingen van 25 mei. Ze
staat op plaats 17 van de CD&V-lijst voor
het Vlaamse Parlement. Sanne zet zich in
voor vele dossiers maar met een bijzondere interesse voor deze die de jeugd en
de landbouw aanbelangen.

De eerste fase van de
dorpskernhernieuwing werd
reeds voltooid. Het Dr. Jules
Persynplein en het Rechtstro
werden volledig onder handen
genomen.

Mooie resultaten, dankzij een goede samenwerking
De voorbije jaren werden er enkele mooie
projecten gerealiseerd, die verwezenlijkt
zijn mede door een goede samenwerking
tussen het lokale niveau en de hogere overheden. Stuk voor stuk projecten waar we
meer dan trots op mogen zijn en daarom
zetten we enkele er van nog even voor U
“in the picture”. Ze versterken ons Wachtebeke en dragen bij tot een warm en leefbaar dorp.
Een eerste voorbeeld hiervan is de
€120 000 die Vlaams minister van Mobiliteit

en Openbare Werken, Hilde Crevits, in 2013
voorzag voor de studie over de doortocht
van de N449.
De studie kaderde niet enkel in de context
van de dorpskernhernieuwing maar eveneens in de aanleg van veilige fietspaden. Een
duidelijke en grondige aanpak van de N449
op vlak van verkeersveiligheid en leefbaarheid verantwoordde een grondige studie die
door het vorige gemeentebestuur onder
leiding van CD&V-burgemeester Willy De
Vliegher werd aangevraagd aan de Vlaamse
Regering, en ook werd verkregen.

Ondertussen zijn de werken gestart met al
zichtbare resultaten. Het duurt niet lang
meer voor de tweede fase van de werken
in de dorpskern van start gaat.
Het is voor de 2de en 3de fase dat er ook
vanuit een andere hoek van de Vlaamse
Regering steun kwam. De goedkeuring
van Vlaams minister Joke Schauvliege in
het rioleringsdossier was hier van cruciaal
belang. Zonder deze goedkeuring en zonder
de speciale aandacht van de minister voor
dit dossier was het niet mogelijk geweest
om de subsidiëring in de wacht te slepen.

Waterzuivering
Nog een recente realisatie is het KWZI (Kleinschalige Waterzuiveringsinstallatie) met bijhorende infrastructuur aan de Overslagdijk.
Dit KWZI kan het afvalwater van 396 inwoners zuiveren.
Voor deze waterzuiveringsinstallatie er kwam, belandde het afvalwater van Overslag in De Plassen en het Axelsvaardeken. Nu loopt
het water via een ondergronds leidingnetwerk naar het KWZI om
er gezuiverd te worden. Na de volledige uitbouw die de komende
jaren nog volgt, zal er een capaciteit voor 900 gezinnen bereikt zijn.
Naast de Plassenstraat, de Schoolstraat en een gedeelte van Overslag, zal dan ook het afvalwater van Ramonshoek-noord, Palingstraat, Overslagdijk en het resterend gedeelte van Overslag in deze
installatie gezuiverd kunnen worden. Ook dit project is verwezenlijkt
door samenwerking met een bovenlokale instantie. Het was dankzij Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege dat dit dossier uitwerking kon vinden en nog verder kan uitgebouwd worden.
In augustus 2013 keurde de minister het eerste kwartaalprogramma
van 2014 voor de verbetering van gemeentelijke rioleringen en
KWZI’s goed, samen met de meerjarensubsidiëring voor Wachte-
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beke. In december 2013 keurde de Vlaamse Regering het investeringsprogramma 2015-2019 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest goed.
Nu de KWZI op Overslag actief is, willen de gemeente en de Watergroep er nog 300 inwoners meer op aansluiten. Het is met dit integrale project dat Wachtebeke gelijktijdig een definitieve oplossing
wil aanbieden aan de voortdurend weerkerende wateroverlast in
de Ramonshoek.

Fietspad
De eerste afgewerkte fase. De verbinding
tussen het Axelsvaardeken en de
Terwestvaart in Moerbeke volgt nog.

Een andere positieve samenwerking met
een andere overheid van een hoger niveau
leidde tot de omvorming van de oude spoorwegbedding tot een gloednieuw en veilig
fietspad. Bij dit project kon Wachtebeke
rekenen op de samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen. Het was het provinciebestuur die in dit dossier optrad als
opdrachtgever.

Het eerste afgewerkte deel, tussen het
Axelsvaardeken en de Langelede, met een
lengte van net geen 2km, werd reeds officieel ingehuldigd op woensdag 16 april door de
huidige burgemeester. Het volledige project
is echter nog in volle uitvoering. Er volgen
nog twee verlengingen: namelijk de verbinding van het Axelsvaardeken tot de Terwestvaart in Moerbeke en een laatste stuk van de

Spoorwegstraat richting Cosmoskruispunt.
Maar nu kan er al met volle teugen genoten
worden van het reeds aangelegde deel.
In de toekomst volgt er nog een LED-verlichting. Dit mooie en degelijke fietspad, met
prachtig uitzicht over Wachtebeekse landerijen en met een cruciale verbindingsfunctie
voor recreatieve fietsers, vormt voor Wachtebeke en haar omgeving een meerwaarde.

Jeugd, sport & cultuur
Dit zijn niet de enige realisaties die via samenwerking bekomen
zijn. Ook in het verdere verleden werden tal van projecten en dossiers op deze manier tot een goed einde gebracht, zowel grote als
iets kleinere.
Denken we bijvoorbeeld aan de bouw van het CCW (nu genaamd
‘Cultuurhuis Safarken) en de bibliotheek, of de bouw van het rusthuis en de bejaardenwoningen.
Ook de sportieve Wachtebekenaar plukt vandaag de dag de vruchten van dergelijke samenwerking. Zo zijn de nieuwe voetbalterreinen en andere sportaccommodatie opgetrokken en verwezenlijkt.
De jeugdlokalen zijn eveneens het resultaat van zo’n samenwerking, net zoals de renovatie van het jeugdhuis. Daarnaast zijn er nog
enkele projecten in uitvoering die ook tot stand gekomen zijn met
hulp vanuit een hoger niveau: het Speelgroenproject op de jeugdterreinen is in aanleg en de aanleunflats op de OCMW-terreinen
zijn momenteel ook in volle opbouw.

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.
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Samen sterker voor een sterker Vlaanderen
Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten.
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen,
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinderen in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst

De dorpskernhernieuwing waarvan de
eerste fase reeds achter de rug is, was niet
mogelijk zonder subsidies van de Vlaamse
overheid.
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30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en
veilige infrastructuur.
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze mensen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

De waterzuiveringsinstallatie waar op
termijn 900 gezinnen zullen op aangesloten
zijn, was niet mogelijk zonder de steun van
Joke Schauvliege, Vlaams minister van
Leefmilieu.

Dankzij samenwerking met de provincie
werd de oude spoorwegbedding omgevormd tot een gloednieuw en veilig fietspad
met in de nabije toekomst een LED-verlichting

Sterker Vlaanderen, Sterker land
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