
De toekomst vastpakken? Gemakkelijk praten! Het 
zou tof zijn om voluit te gaan voor het realiseren van 
je droom, om je eigen toekomst vast te pakken. 
CD&V wil hiervoor in Lokeren een kader scheppen, 
dicht bij u en ik. Samen pakken we de toekomst vast!
Ook dit jaar wil de afdeling Lokeren haar deuren bij 
het begin van het nieuwe jaar open zetten voor zijn 
leden en alle sympathisanten om samen het glas te 
heffen en even stil te staan bij hoe we 2015 kunnen 
“vastpakken”. 
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SAMEN 
PAKKEN WE 
DE TOEKOMST 
VAST

Wij slaan 
samen 

de brug 
naar 2015

CD&V Nieuwjaarsreceptie
Iedereen van harte welkom op zondag 25 januari

vanaf 11u in Zaal Het Volk, Poststraat 4
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Bij het einde van 2014 en bij de start van 2015 
wil de voorzitter ook even stilstaan bij de 
goede voornemens. Er werd reeds een hele 
weg afgelegd in de realisatie van het bestuurs-
akkoord, maar tegelijkertijd dienen nog een 
aantal grote stappen gezet te worden. Deze 
uitdaging pakken we in 2015 verder vast.
Schepenen Filip Liebaut en Nina Van der 
Sijpt zijn hier uiteraard onze sterkhouders, 
aangevuld door een constructieve fractie in 
gemeenteraad en OCMW. We zijn ook al onze 
leden dankbaar voor het aanhoudende ver-
trouwen. Het deed CD&V Lokeren enorm 
veel plezier jullie allen zo talrijk te mogen 
begroeten op het eetfestijn, dat plaatsvond op 

11 oktober.
Ook u kan lid worden van de grote CD&V 
familie, door contactname met één van onze 
mandatarissen.
CD&V Lokeren wil langs deze weg ook een 
oproep doen aan alle geïnteresseerden om 
zich aan te melden bij de activiteiten van de 
senioren (Frans Lootens 09 346 89 03), de 
jongeren (timothy_heyninck@hotmail.com) 
of  Vrouw en Maatschappij (isabelle.vande-
velde@skynet.be)

Nieuwjaarsdrink
CD&V afdeling Lokeren

Het OCMW neemt u mee
en laat niemand achter
Onze OCMW-mandatarissen zitten ondertussen ook niet stil. Zo 
is onder-voorzitter Jan Cools de stuwende kracht achter de ‘vrije-
tijdspas’. Met deze pas, die je kan aanvragen op het OCMW en in 
de Moazoart, kunnen mensen die het financieel niet breed hebben 
zeer goedkoop naar het Cultureel Centrum, gaan zwemmen, hun 
kinderen laten deelnemen aan speelpleinactiviteiten of sportkam-
pen, enzomeer. Na een eerste evaluatie zal worden gekeken of het 
aanbod aan vrijetijdsactiviteiten kan worden uitgebreid. 

Omdat CD&V vindt dat iedereen recht 
heeft op de nodige ontspanning zo nu en 
dan, willen we graag ook vermelden dat 
de minst begoeden in de Moazoart (Kre-
kelstraat 9) terecht kunnen voor allerlei 
tips om goedkoop op vakantie te gaan 
(één of  meerdere dagen). ‘Rap op Stap’ 
brengt je zowat overal in België tegen zeer 
democratische tarieven. 
Christiane De Maesschalck, lid van de 
commissie ‘Woonzorgcentra’, laat weten 
dat alle vergunningen binnen zijn voor 

de 48 serviceflats die in de loop van 2017 
vlak naast woonzorgcentrum Ter Durme 
in de Polderstraat zouden moeten klaar 
zijn. 
Wie interesse betoont in één van de 
flats, kan alvast contact opnemen met 
WZC Ter Durme op 09-340 87 09 of  via 
directie-rusthuizen@ocmw.lokeren.be
Heel binnenkort zal er trouwens werk 
gemaakt worden van een sociaal restau-
rant in Lokeren. Dat is een plek waar 
mensen zeer goedkoop en in gezelschap 

een gezonde warme maaltijd kunnen eten. 
Wij hopen u in ons volgend huis-aan-
huis-blad meer info te 
kunnen geven over dit 
nieuwe initiatief.”

Kinderopvang 
in oud
gemeente-
huis Eksaarde
In Lokeren stond de toenmalige 
CVP aan de wieg van de buiten-
schoolse kinderopvang. De keu-
ze om het oud gemeentehuis 
van Eksaarde te herbestemmen 
tot onder andere kinderopvang 
-naast bibliotheek of nog ande-
re te onderzoeken opties- sluit 
naar de mening van Marjoleine 
de Ridder, gemeenteraadslid, 
dan ook naadloos aan bij onze 
partijgeschiedenis.

Op zondag 25 januari 2015 is ieder-
een welkom in Feestzaal Het Volk, 
Poststraat, waar de nieuwjaarsre-
ceptie van CD&V doorgaat. Vanaf 
11 uur verwelkomen we jullie graag 
met een hapje en een drankje.

Een mens is 
zoals hij is
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De stationsbuurt is een omgeving met 
veel economische activiteiten en het 
knooppunt van diverse vervoersstro-
men. De openbare ruimte rondom het 
station speelt ook een cruciale rol in de 

beleving van bewoners en bezoekers als 
het gaat om de leefbaarheid, veiligheid 
en attractiviteit van onze stad. Daarom 
is het volgens Filip Liebaut, schepen 
voor Stadsvernieuwing, belangrijk om 

Lokeren is (andermaal) laureaat in de stadsvernieuwingswedstrijd 
‘Thuis in de Stad’ en ontvangt daarvoor van de Vlaamse regering 
alvast een conceptsubsidie van 60 000 euro om de Lokerse stati-
onsomgeving aan te pakken. 

“Stationsomgeving”

In gedegen opvang ontwikkelen kin-
deren zich spelenderwijze: taal, vaar-
digheden, sociale contacten, … Goede 
kinderopvang is dus investeren in de 
toekomst van onze kinderen. 

CD&V is immers van oordeel dat door 
te voorzien in voldoende betaalbare 
kinderopvang men aan de ouders de 
kans geeft om gezin, zorg en werk beter 
te combineren. Philip De Visscher , 
OCMW-raadslid, kan getuigen dat dit 
ook extra kansen zal scheppen voor 
ondermeer jonge moeders en nieuw-
komers, die zo wel werkaanbiedingen 
kunnen aannemen of  taallessen kunnen 
volgen.

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
(milje145@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)

de kwaliteit ervan nu en in de toekomst 
te waarborgen en de stationsbuurt 
te bestendigen tot een plek waar het 
goed is om te wonen, te werken en te 
verblijven. 
Natuurlijk moet deze oefening hand in 
hand gaan met een ruime participatie 
waarbij bewoners, handelaars, reizigers 
en gebruikers actief  worden betrokken.
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Waar voorheen een groot aantal krotwoningen stonden bouwde de sociale 
huisvestingsmaatschappij Tuinwijk 19 nieuwe woningen in de Brug- en de Zelestraat.

Kwaliteitsvol en aangepast wonen

Verkeersveiligheid

Gust Claes, gemeenteraadslid en frac-
tieleider, geeft enkele voorbeelden: extra 
groen, fietsparkings, speelstraten, sfeer-
volle pleinen met ruimte voor terrassen, 
rustplaatsen, openbare voorzieningen, ... 
Op die manier kan het openbaar domein 
terug gegeven worden aan de voetgan-
gers, de fietsers, de kinderen, ...
Eén van dé uitdagingen betreft de N47 
als de drukste weg van Lokeren.
Om de verkeersleefbaarheid in de buurt 
voor de toekomst te garanderen is er 

gekozen om het economisch verkeer van 
het woonverkeer zo maximaal mogelijk 
te scheiden onder meer door het aan-
bieden van een nieuwe vlotte ontsluiting 
ter hoogte van het knooppunt N47-E17. 
De aanbesteding hiervan is voorzien in 
2015.
Dit zal volgens Guido De Waele, 

gemeenteraadslid, toelaten om de ver-
keersafwikkeling van de bedrijvigheid 
niet langer via de nabij gelegen straten te 
laten verlopen, wat voor de buurtbewo-
ners een grote verbetering zal betekenen.
Wil je je mee engageren om over bo-
venstaande projecten mee te denken, te 
werken aan de toekomst van Lokeren, 
geef  gerust een seintje aan uw lokale 
contactpersoon Isabelle Van de Velde 
(isabelle.vandevelde@skynet.be) 
www.lokeren.cdenv.be

In een stad die steeds meer inwoners telt is het van groot belang 
voortdurend investeringen te doen voor de veiligheid en het com-
fort van voetgangers en fietsers. 

De assistentiewoningen in Eksaarde, bedoeld voor 
65-plussers, nog een ander project van Tuinwijk, 
zullen midden 2015 klaar zijn. Het betreft een 
uniek sociaal woonconcept, waarbij gebruik zal 
kunnen worden gemaakt van het aanpalende 
woonzorgcentrum voor de permanentie voor 
noodoproepen en andere dienstverleningen. Het 
is belangrijk dat senioren zo lang als mogelijk in 

een thuissituatie kunnen blijven wonen. 
Daarenboven stelt Johan Van Havermaet, 
gemeenteraadslid en voorzitter van Tuinwijk, dat 
ook zwaar wordt ingezet op de renovatie van 
het bestaande woonaanbod. Recent werd onder 
meer een eerste fase van de renovatie van de 
appartementen gelegen in de Oudstrijderslaan tot 
tevredenheid van de bewoners volbracht.

Fel Naturel

Iedereen weet hoe belangrijk en noodzakelijk 
groene publieke ruimten zijn voor de leefbaar-
heid van onze stad en onze gezondheid. 
Midden in het centrum van onze stad liggen 
prachtige stadsparken: het park ‘Ter Beuken’ met 
de Kunstacademie, het Prinses Joséphine Char-
lottepark aan de Durme met het toekomstig cen-
trum voor water- en fietstoerisme, het Verloren 
Bos met het centrum voor Jeugdtoerisme en het 
Bospark met een dierenpark, een speeltuin, een 

kruidentuin, een visvijver, en een cafetaria, …
Om deze kostbare en veelzijdige stadsparken op 
gepaste wijze te beheren wordt thans met tus-
senkomst van Nina Van der Sijpt, schepen van 
Milieu, voor elk van deze parken een beheerplan 
opgesteld. 
Zo wordt er voor gezorgd dat deze stadsparken 
ook in de toekomst zullen bijdragen aan de 
kwaliteit van onze leefomgeving en het goed 
functioneren van de stedelijke samenleving.

Prachtige stadsparken


