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Een nieuwe, veilige start

Na een welverdiende vakantie komt in september het
normale leven voor ons en onze kinderen terug op
gang. Met het bovenhalen van de boekentas neemt
ook de verkeersdrukte op onze dorpswegen toe.
In de eerste gemeenteraadszitting begin 2014, hebben we aan het college de vraag gesteld hoe de veiligheid van onze scholieren binnen de dorpskern kan
verbeterd worden. Lees het hier, op pagina 4!

Een nieuwe, veilige start
In de eerste gemeenteraadszitting begin 2014, hebben we aan
het college de vraag gesteld
hoe de veiligheid van onze
scholieren binnen de dorpskern
kan verbeterd worden.
Aangezien dit niet alleen de verantwoordelijkheid van het college is, hebben we
gevraagd dit samen met de schooldirecties te bekijken: hoe kan de omgeving
van het Persynplein evenals de uitrit aan
de grijze schoolpoort van het lyceum
veiliger gemaakt worden? Deze uitrit is
ongetwijfeld één van de meest gevaarlijke oversteekplaatsen, waarbij zich op het
tijdstip dat de school begint of eindigt,
hallucinante taferelen kunnen afspelen.
Als de schooldirectie en het college met
de ouders en de schoolgaande jeugd
samenwerken kan dit alleen maar leiden
tot een veiliger situatie. Kinderen dienen

een verantwoord verkeersgedrag te
ontwikkelen. De school zou het dragen
van een fluovest kunnen verplichten en
de politie kan op regelmatige tijdstippen
(fiets)controles uitvoeren.

Een fietspad langsheen de Langelede dat
Pottershoek met Walderdonk verbindt,
kan ervoor zorgen dat vele van de
fietsers de drukke dorpskern kunnen
mijden.

Propere gemeente
Wie regelmatig de fiets neemt en om zich heen kijkt, merkt dat
onze gemeente er niet overal even netjes bij ligt. Sinds het verboden is om sproeistoffen te gebruiken, tiert het onkruid welig.
Gemeentelijke onderhoudsdiensten kunnen niet overal tegelijk
zijn. Werken met schop en borstel of gasbranders is tijdrovend en
niet altijd efficiënt.
Door het uitbesteden van het onderhoud van de Warandewijk en van het maaien
van de bermen moet het gemeentepersoneel zich kunnen toeleggen op andere
taken. Dit is echter niet direct merkbaar in Wachtebeke! Het lijkt ons belangrijk
dat het college en het gemeentelijk onderhoudspersoneel dit samen bespreken om
tot een beter resultaat te komen.
Ook de inwoners zelf dienen hun steentje bij te dragen om tot een propere
gemeente te komen. Het onderhouden van het voetpad en de afvoergoot voor de
woning zou iedere bewoner als zijn burgerplicht moeten beschouwen.
De vele uitgevoerde, noodzakelijke openbare (verfraaiings)werken hebben Wachtebeke aantrekkelijker gemaakt. Er is echter nog heel wat werk te doen om het
plaatje compleet te maken.
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Een belangrijk weetje …
Het werd reeds gecommuniceerd door het gemeentebestuur,
maar graag vertellen we het u zelf ook nog eens: De natuurcompensatie is niet meer.
Dankzij de kabinetten van Minister
Schauvliege (CD&V) en Minister
Crevits (CD&V), nog onder de vorige
legislatuur, werd het hele project afgeblazen. In opdracht van deze kabinetten werd er immers nieuw onderzoek
uitgevoerd dat uitwees dat de Gentse
haven niet als Vogelrichtlijnwaardig
(volgens Europese regelgeving) gebied
beschouwd kan worden. Hierdoor is het
niet langer nodig om 189 hectare natuur
te compenseren.
Aan het hele natuurcompensatieproject
kwam er echter niet enkel de Europese
Vogelrichtlijn te pas, maar ook Vlaamse
wetgeving. Het is in het kader van die
Vlaamse wetgeving dat er nu nog 16
hectare gecompenseerd dient te worden. Die hectares werden echter reeds
grotendeels gevonden in de koppelingsgebieden van de Gentse Haven.
Zicht richting de Pottershoek. We zijn
van mening dat het beter onderhouden
van de oevers en deze te beplanten
met een aangepaste boomsoort voor
een aantrekkelijker look zou zorgen
binnen onze landelijke gemeente.

Het hoeft niet gezegd dat we zeer
tevreden zijn met het einde van dit verhaal, welke nog maar eens bewijst dat
dialoog, kracht en volharding tot succes
kan leiden!

Indien men bijvoorbeeld de staat van
de Langeledevaart vergelijkt vanaf
Langelede-school richting Oudenburgse
Sluis (zie foto) met de richting Pottershoekbrug (zie foto), dan merkt men een
groot verschil. Oeverbegroeiing wordt
in het tweede geval onvoldoende onder
controle gehouden waardoor de Langelede op bepaalde plaatsen bijna volledig
is dichtgegroeid.
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Bedankt!
De verkiezingen liggen nu al
enige tijd achter ons, maar toch
breng ik u graag nog een woord
van dank.
In de allereerste plaats wil ik, samen
met volledige bestuur, alle CD&Vkiezers bedanken om te geloven in het
programma van onze partij en het uiten
van die overtuiging in het stemhok.

Vervolgens wil ik graag ook mijn
persoonlijke kiezers bedanken. Zo’n
verkiezingen, campagne, en alles wat
erbij komt kijken is een enorme beleve-

nis en ervaring die ik met veel plezier
beleefd heb. De steun en support van
de Wachtebekenaren verwarmde me
meer dan eens en leidde dan ook vaak
tot de gedachte dat ik toch een ‘schoon
dorpke’ mocht vertegenwoordigen op
de lijsten! En het is datzelfde schone
dorpke dat me ook aangenaam verraste
op 25 mei. Een welgemeende MERCI
voor al het vertrouwen en steun! Deze
positieve gloed voedt mijn politiek
engagement en doet het groeien, niet

enkel op Vlaams, maar meer dan ooit
ook op lokaal niveau!
Nu het politieke werkjaar opnieuw van
start gaat, zetten we met de hele fractie
die trend door en zullen we er met volle
moed invliegen!
Sanne,
en het volledige CD&V-bestuur

WAT MAAKT U
GOED GEZIND IN
ONZE GEMEENTE?

Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&V#goedgezind
werking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Sanne Alexander
(sanne_alexander@hotmail.com)
www.wachtebeke.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
Wetstraat 89
eenvoudig:
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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CD&V heeft standgehouden, heeft
weerstand kunnen bieden en is niet teruggevallen. Dit bewijst dat de Vlaming
nog vasthoudt aan bepaalde waarden en
principes, dat men vraagt naar warmte,
stabiliteit en consistentie. CD&V zal uiteraard ten volle trachten om in de volgende legislatuur die belangen te blijven
verdedigen en zoveel als mogelijk te
voldoen aan de wens van de kiezer.

