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Zorg en geborgenheid
Als pas verkozen voorzitter van CD&V-Lokeren, ben 
ik voortdurend op zoek naar nieuwe ontmoetingen. 
De ouderen van Lokeren genieten hierbij mijn bijzon-
dere aandacht. Mijn gesprek met Madeleine was dan 
ook zeer waardevol. Ik mocht deel worden van haar 
leefwereld. Zij woont net als vele Lokerse senioren 
op 89-jarige leeftijd nog zelfstandig thuis. Beroeps-
halve ben ik voortdurend in contact met zorgbehoe-
vende ouderen en hun families. De nood aan een 
luisterend oor is bij allen zeer groot! Als christen-
democraten geven we bijzondere aandacht aan de 

zwaksten in onze samenleving. Bij het opstellen van 
de beleidsdoelstellingen voor Lokeren was het dan 
ook belangrijk om impulsen te stimuleren voor elke 
vorm van zorg. De Lokerse CD&V-mandatarissen wil-
len hun medewerking geven aan de uitbouw van een 
beleid dat tot stand komt van aan de basis. Alle gele-
dingen binnen de partij -zowel jong als oud- kunnen 
hierbij hun inbreng leveren. Zorg voor alle inwoners: 
in Lokeren willen we dit centraal zetten.

Isabelle Van de Velde
Voorzitter CD&V-afdeling Lokeren

We willen in de marge van het thema ‘Ouderen en Zorg’ een warme oproep doen 
voor een warme samenleving, waar we solidariteit tussen de generaties tonen, niet 
alleen als het goed gaat maar ook tijdens ziekte en veroudering. Want warmte geven 
is ook warmte krijgen. Geef  vereenzaming geen kans. Je hoeft geen professionele 
hulpverlener te zijn om veel te betekenen voor hulpbehoevenden. Een praatje met of  
bezoekje aan de buur kan geen kwaad en geeft heel wat mensen de nodige energie om 
weer een dag verder te kunnen.



Alle beetjes 
helpen

Oud Gemeentehuis Eksaarde

Nieuwbouw school Spoele

Het bestuur moet alles doen wat in zijn 
macht ligt om de Lokeraar zo hard als 
mogelijk te steunen.
Omdat in deze tijden van crisis elke euro 
telt en ook aan Lokeren de gevolgen van 
de economische crisis niet onopgemerkt 
voorbij zijn gegaan, werd inmiddels onze 
verkiezingsbelofte tot afschaffing van de 
verhaalbelastingen een feit.
Vanaf  1 mei 2014 wordt ook een andere 
CD&V-belofte, het eerste halfuur gratis 
parkeren, ingevoerd.
Nu de werkzaamheden voor het herin-
richten van de op- en afritten van de E17 
aan de N47 (Zelebaan) volgend jaar einde-
lijk van start gaan, kan ook verder worden 
ingezet op het creëren van werk door 
het ontwikkelen van het bedrijventerrein 
E17-4. Werk verschaft bestaanszekerheid. 

Filip Liebaut
Eerste Schepen

Op de locatie van het oud gemeentehuis van Eksaarde 
komt een project met kinderopvang, bibliotheek en een 
gemakkelijk bereikbaar administratief  steunpunt.

Bij de infrastructuurwerken op de ARGO site (Kasteel-
dreef) wordt aandacht besteed aan de realisatie van de 
reeds jarenlange vraag tot ‘doorsteek’.

Marjoleine De Ridder 
Gemeenteraadslid

Bij het begin van de vorige legislatuur 
(2007) werd er vastgesteld dat de gebou-
wencapaciteit op de stedelijke school 
Spoele onvoldoende was geworden. 
Onmiddellijk werd overgegaan tot de 
aankoop van het aanpalende stuk grond 
en tegelijkertijd werd een subsidiedossier 
ingediend bij de hogere overheid voor het 
bekostigen van de nieuwbouw. 

Na de realisatie van school Staakte en 
de nieuwe Kunstacademie staat nu ook 
school Spoele in de steigers.

Begin dit jaar werd de eerste steen gelegd. 
Een mooi moment om even vast te hou-

den en vooral te kijken naar de kansen om 
vanaf  morgen voor hopelijk vele toekom-
stige generaties een omgeving te hebben 
gecreëerd waar leren een plezier mag zijn.

Nina Van der 
Sypt

Schepen van 
Onderwijs

Het Stedelijk Onderwijs doet het de laatste jaren heel goed in Lo-
keren. De kwaliteitsvolle aanpak werpt zijn vruchten af. Ouders en 
kinderen zijn tevreden.
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Uw lokale contactgegevens
Filip Liebaut 
(adv.liebaut@skynet.be)
Nina Van der Sijpt  
(ninavds@hotmail.com)
Gust Claes  
(gust.claes@skynet.be)
Johan Van Havermaet 
(jovanhavermaet@telenet.be)
Guido De Waele  
(guidodewaele@skynet.be)
Marjoleine De Ridder 
(deriddermarjoleine@gmail.com)
Jan Cools  
(j.cools@telenet.be)

Christiane De Maesschalk 
(christiane.demaesschalck@hotmail.com)
Philip De Visscher  
(machinering@scarlet.be)
Isabelle Van de Velde 
(voorzitter/voorzitter vrouw 
en maatschappij) 
(isabelle.vandevelde@skynet.be)
Timothy Heyninck  
(voorzitter jongeren)
(timothy_heyninck@hotmail.com)
Frans Lootens  (voorzitter senioren)
Bart Nonneman  (secretaris)
(bart.nonneman@gmail.com)
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Oproep voor een 
warm Lokeren

Zo kan je poets- en karweihulp 
inschakelen om je bij te staan en kan je 
gebruik maken van de dagelijkse bede-
ling van warme maaltijden. Mensen die 
minder goed te been zijn en geen auto 
bezitten, kunnen gebruik maken van de 
mindermobielencentrale (dank aan 
de vrijwilligers die deze service mogelijk 
maken). Mensen die rolstoelafhanke-
lijk zijn, kunnen gebruik maken van 
een specifieke vervoerdienst. Deze is 
mede onder CD&V-impuls sinds afge-
lopen jaar opnieuw op niveau van twee 
beroepskrachten gebracht. Vanaf  1 april 
2014 wordt de dienstverlening uitgebreid 
naar twee busjes die ook kunnen worden 
ingezet in de buurgemeenten Lochristi, 
Moerbeke en Zele.
Sommige mensen, ook al zijn ze hulpbe-
hoevend, blijven liever thuis wonen of  
trekken bij hun kinderen in. Als teken 
van appreciatie naar deze helpende 
handen, voorziet het OCMW in een 
mantelzorgpremie ter waarde van 125 
EUR, aan te vragen door de ‘verzorgen-
de’ of  door de alleenwonende +75-jarige 
zorgbehoevende.
Om deze en nog veel meer moge-
lijke dienstverlening bekend te maken, 
brengen maatschappelijk werkers van 
de dienst ‘Thuishulp, Anders-validen en 
Senioren’ (TAS) van het OCMW een 
huisbezoek bij elk 80-jarige Lokeraar. 

Ze bekijken daar samen welke dienst- of  
hulpverlening er al is en waarop de men-
sen nog recht hebben. Ze laten ook de 
nieuwe OCMW-folders achter, waar het 
aanbod zeer helder en duidelijk wordt 
beschreven.
Wil je meer info over het zorg- en hulp-
verleningsaanbod voor ouderen in onze 
stad, zowel voor de thuiswonenden als 
voor zij die liever de residentiële opvang 
van het woonzorgcentrum opzoeken, 
contacteer dan gerust: 
• het Sociaal Huis, 09 340 86 66,  
tas@ocmw.lokeren.be of  
• onze OCMW mandatarissen 
Jan Cools (onder-voorzitter OCMW en 
lid commissie sociale dienst en commis-
sie welzijn – j.cools@telenet.be)
Christiane De Maesschalck (lid com-
missie woon-zorgcentra, vast bureau en 
RvB AZ Lokeren – christiane.demaes-
schalck@hotmail.com)
Philip De Visscher (lid commissie sociale 
dienst – machinering@scarlet.be)

Het aantal oudere mensen zal de komende jaren blijven stijgen. 
CD&V vindt het belangrijk dat we deze mensen met de beste 
zorgen omringen. Zo lang mogelijk thuis, in hun vertrouwde om-
geving. En als het niet anders kan in een serviceflat of een woon-
zorgcentrum. Met onze driekoppige CD&V-fractie binnen het 
OCMW ijveren we mee voor een uitgebreid arsenaal aan diensten 
om deze missie te realiseren. 

Kwaliteitsvol 
wonen voor 

senioren

Je kan nu reeds bij het TAS aangeven dat 
je interesse hebt om later eventueel een 
kamer te huren. Let op, dit is geen offici-
ele inschrijving. Eens er meer duidelijk-
heid is over huurprijzen, voorwaarden en 
prioriteiten, zal iedereen gecontacteerd 
worden voor een infomoment. 
In Eksaarde worden door cvba Tuinwijk 
thans 34 aanleunwoningen gebouwd. 
Deze aanleunwoningen zijn bedoeld 
voor 65-plussers. Het betreft een uniek 
sociaal woonconcept, waarbij gebruik 
zal worden gemaakt van het aanpalende 
woonzorgcentrum Hof  van Eksaarde. 
Ook het bestaande woonpatrimonium 
van cvba Tuinwijk wordt aangepakt. De 
renovatie van het bestaande apparte-
mentsgebouw in de Oud-Strijderslaan 
nam intussen een aanvang. Na de reno-
vatie zal het gebouw onder meer bestaan 
uit 11 appartementen met 2 slaapkamers 
voorzien voor 65-plussers en/of  rol-
stoelgebruikers.

Johan Van 
Havermaet
Gemeente-

raadslid
Voorzitter 

Tuinwijk
(johan@tuin-
wijk.woonnet.

be)

Voor mensen die liever toch 
met wat meer en permanente 
professionele zorg worden 
omgeven komen er tegen eind 
2016 49 nieuwe OCMW-assis-
tentiewoningen in de Polder-
straat, vlak naast het bestaande 
Woonzorgcentrum Ter Durme.

HOE KUNNEN 
WE LOKEREN ZO 

ORGANISEREN DAT JONG 
EN OUD IN HARMONIE 

KUNNEN SAMENLEVEN?
#goedgezind



ECONOMISCHE GROEI ZONDER SOCIALE AFBRAAK

IN WELK 
VLAANDEREN 
WIL U LEVEN?
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Uw lokale contactpersoon
Isabelle Vandevelde
(isabelle.vandevelde@skynet.be)
www.lokeren.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook:
www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Heeft u een opmerking 
over het gemeentebeleid 

of de CD&V-werking in 
onze gemeente? Of heeft 

u een suggestie voor wat 
beter kan? Aarzel niet en ga de 

conversatie aan!

Drukte doen  
afnemen  
op het  
recyclage-
park

Het aanvoeren van afval in het 
recyclagepark van Lokeren werd 
grondig herbekeken. Voor de meeste 
Lokeraars zal het gebruik van het 
recyclagepark goedkoper worden. 
Bovendien krijgen ook bedrijven, 
verenigingen, instellingen, scholen, 
mensen met een tweede verblijfplaats 
in Lokeren en (ver) nieuwbouwers 
die nog niet in Lokeren wonen, nu 
toegang tot het recyclagepark. De 
bewoners van bepaalde Lokerse 
straten in de ‘omgeving’ van buur-
gemeente Lochristi hebben vanaf  
1 januari 2014 ook toegang tot het 
recyclagepark van Lochristi.
Beide gemeenten zijn aangesloten bij 
afvalintercommunale IDM. Het is de be-
doeling dat door deze samenwerking de 
drukte op het Lokerse recyclagepark 
zal afnemen. 

Gust Claes
Fractieleider

Lid raad van bestuur IDM

Vervallen rijkswachtkazerne 
krijgt nieuwe invulling
Intercommunale Interwaas en de stad 
Lokeren willen de leegstaande en ver-
vallen rijkswachtkazerne op de Kouter 
in Lokeren herbestemmen tot een 
mooie woonlocatie, waarbij de actuele 
sociale actoren op het terrein niet uit 
het oog worden verloren.
Andermaal wordt dus een verloederde 
site heringevuld waarbij ook aandacht 
zal worden verleend aan de publieke 
ruimte.

Guido  
De Waele

Gemeente-
raadslid

Lid directie-
comité 

Interwaas


