
Beste mensen,
2018 was een bewogen jaar. Sinds de fusie  
van de gemeente heeft onze partij,  met 
een absolute meerderheid,  het beleid 
gevoerd in onze gemeente. Wij hebben er 
voor gezorgd dat er in elke deelgemeente 
belangrijke projecten gerealiseerd 
werden.
De kiezer heeft er over beslist dat wij als 
partij het beleid samen met een nieuwe 
partner kunnen verder zetten. Samen 
met Groen-sp.a zullen wij minstens de 
komende zes jaar onze uiterste best doen 
om zaken uit te voeren die voor iedereen 
van belang zijn. Dat wij niet alles zullen 
kunnen realiseren is zo, want “koken”  kost 
nu eenmaal geld. 
Sinds de verkiezingen hebben wij niet stil 
gezeten. Zo werden de beide programma’s 
van Groen-sp.a als van onszelf naast elkaar 
gelegd en werd er een nieuw beleidsplan 
voor de komende zes jaar uitgeschreven. 
Tevens werden voor elke nieuwe schepen 

en burgemeester de nieuwe bevoegdheden 
bepaald. 
Er zal een hele vernieuwing gebeuren. 
Naast een jonge burgemeester, de jongste 
vrouwelijke burgemeester ooit in ons land, 
krijgen wij ook een vrouwelijke voorzitter 
van de gemeenteraad. Ook de nieuwe 
algemeen directeur van de gemeente (de 
vroegere secretaris) zal een vrouw zijn. In de 
loop van deze legislatuur zal de verjonging 
van het bestuur verder gezet worden.
Voor 2019 wens ik jullie, en allen die jullie 
dierbaar zijn, van harte een goed jaar met 
vooral een goede gezondheid. Ik nodig 
jullie daarbij uit op onze nieuwjaarsreceptie 
op woensdag 16 januari 2019 in het GC De 
Route. Ik verwacht jullie daar vanaf 19 u 30. 
Ook hier zullen wij onze mensen die samen 
met ons de laatste jaren schitterend werk 
geleverd hebben in de “bloemetjes” zetten. 
Zij  verdienen dit.
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We danken de uitgetreden OCMW- en gemeenteraadsleden 
voor hun jarenlange inzet
Een hartelijke bedanking gaat uit naar de raadsleden die 
deze legislatuur zich ingezet hebben voor de gemeente. We 
bedanken de OCMW-raadsleden op de foto bovenaan, van 
links naar rechts: Eric De Keyzer, Sofie Van Landeghem, 
Rudi Van Dorsselaere, Linda Baert-Dhondt, Guido Sertyn, 
Rita Van Remoorte, André Van Buynder en Willy Lauwers, 
en gemeenteraadsleden op de foto onderaan, van links naar 
rechts: Kristine Apers, Egide Vonck, Eric De Keyzer, Urbain 
Van Kemseke en Karel Verelst.

Op 3 januari, tijdens de installatie van de nieuwe 
gemeenteraad, liep hun mandaat ten einde. Velen van hen 
blijven zich inzetten als bestuurslid van CD&V Sint-Gillis-Waas, 
waar hun ervaring zeker van pas zal komen.

Bij de start van de nieuwe legislatuur wordt geen aparte 
OCMW-raad meer samengesteld. De gemeenteraadsleden 
zijn vanaf nu eveneens de OCMW-raadsleden. Dit houdt ook 
in dat de bestuurders van de welzijnsvereniging, die het 
woonzorgcentrum De Kroon en de assistentiewoningen in 
Sint-Gillis-Waas en De Klinge uitbaat, gekozen worden uit de 
gemeenteraadsleden.
Een uitzondering is het Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst, waarin ook niet-gemeenteraadsleden mogen zetelen.

Onder andere Kristine Apers zal terug te vinden zijn in 
dit Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, het comité 
dat beslissingen neemt in verband met individuele 
steunmaatregelen in de gemeente. Gezien haar achtergrond 
als sociaal verpleegkundige in AZ Nikolaas heeft CD&V Sint-
Gillis-Waas het volste vertrouwen in haar.

Voor CD&V zullen Remi Audenaert, Pascal Buytaert, Maaike 
De Rudder, Harry De Wolf, Wilbert Dhondt, Chris Lippens, 
Marita Meul, Matthias Van Zele en Chantal Vergauwen in 
de gemeenteraad zetelen. Chris Lippens zal de rol van 
fractievoorzitter op zich nemen. Maaike De Rudder wordt 
aangeduid als burgemeester, waarmee zij meteen de 
jongste vrouwelijke burgemeester van het land wordt. Het 
schepencollege zal vervolledigd worden door Harry De Wolf, 
Wilbert Dhondt en Marita Meul. Voor de fractie Groen-sp.a 
zullen Tom Ruts en Herwin De Kind het college vervoegen.

We wensen deze nieuwe gemeenteraad alvast alle succes in 
deze nieuwe legislatuur. Achter deze mensen staat een sterk 
partijbestuur, dat het volste vertrouwen in hen heeft.
Alvast veel succes!

„Ik heb het volste vertrouwen in deze 
ploeg. Op mijn steun en ervaring 
mogen ze zeker rekenen. Er wacht een 
uitdagende periode, maar ik ben er 
zeker van dat ze het tot een goed einde 
zullen brengen.“
Eric De Keyzer
Ere-schepen/OCMW-voorzitter

Te lezen in het 
volgende Wij-blad:
- Bestuursakkoord
De voorbije periode is er hard gewerkt 
aan een bestuursakkoord tussen 
CD&V en Groen-sp.a. Momenteel zit 
het schrijven van dit akkoord in de 
eindfase.
In het volgende Wij-blad zullen we dan 
ook de inhoud van dit bestuursakkoord 
uitvoerig beschrijven.
We kunnen nu wel al meegeven dat 
er gewerkt wordt met duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen op de 
voorgrond. Samen zorgen we er voor 
dat de burgers nog meer waar krijgen 
voor hun financiële bijdragen aan de 
gemeente.

- Toelichting bij de 
gepleegde fraude

Onlangs kwam de gemeente negatief 
in de kijker door een fraudegeval 
op de financiële dienst. Eerder 
communiceerden wij al dat er 
meteen actie was ondernomen na het 
ontdekken van deze fraude. Zo werd 
ook Audit Vlaanderen ingelicht, die 
meteen een onderzoek startten.
Dit onderzoek is intussen afgerond en 
in besloten vergadering voorgesteld 
aan de gemeenteraadsleden in 
december.
In het volgende Wij-blad zal hierover 
meer uitleg verschijnen. Intussen 
stelt het gemeentebestuur alles in het 
werk om de ontvreemde gelden te 
recupereren via gerechtelijke weg.

Even aan je voorstellen:
De (op)nieuw geïnstalleerde 

CD&V-fractie in de gemeenteraad...

... en in het bijzonder comité voor de sociale 
dienst

Boven: Remi Audenaert, Chantal Vergauwen, Fractieleider Chris Lippens, Pascal 
Buytaert, Matthias Van Zele.
Onder: Schepen Marita Meul, Schepen Wilbert Dhondt, Burgemeester Maaike De 
Rudder, Schepen Harry De Wolf

Leo de Clerck, Kristine Apers, Voorzitter Marita Meul, Marc Van Britsom



CD&V Sint-Gillis-Waas en haar bestuur nodigen u uit op hun

Woensdag 16 januari 2019 vanaf 19:30 uur 
Gemeenschapscentrum De Route 
Stationstraat 201A, 9170 Sint-Gillis-Waas

Voor de toespraken worden er lokale verkiezingen gehouden, waarbij de lokale 
partijvoorzitter verkozen wordt, net zoals de voorzitters van de geledingen 
(JongCD&V, Vrouw en Maatschappij en Senioren)

0 1 nieuwjaarsreceptie 4 6

COLOFON
Heeft u een opmerkingen 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!

Uw lokale contactpersoon
Matthias Van Zele
(info@sint-gillis-waas.cdenv.be)
www.sint-gillis-waas.cdenv.be

VOLG ONS OP FACEBOOK
fb.com/CDenVSGW

DOE MEE MET CD&V
lid worden van CD&V is heel 
eenvoudig
www.cdenv.be/wordlid

CD&V Sint-Gillis-Waas nodigt iedereen hartelijk uit voor de 
nieuwjaarsreceptie
Deze nieuwjaarsreceptie gaat door op woensdag 16 januari, 
vanaf 19:30 uur in Gemeenschapscentrum De Route. 
Iedereen is welkom.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie zullen ook de 
voorzittersverkiezingen plaatsvinden. Hierbij zullen de 
voorzitter van de afdeling en de voorzitters van de geledingen 
voor een periode van drie jaar aangeduid worden. Alle leden zijn 
stemgerechtigd voor de verkiezing van de afdelingsvoorzitter 
en voor de voorzitter van de geleding(en) waarvan zij lid zijn.

Bij de start van een nieuwe legislatuur hoort traditiegetrouw 
de wedersamenstelling van het lokale partijbestuur. Alle leden 
mogen zich aanmelden voor dit bestuur. Dat gebeurt door het 
invullen van een engagementsverklaring. Alle leden hebben 
deze per post ontvangen.
Is dit door een fout niet gebeurd? Dan kan je deze 
engagementsverklaring bekomen via één van de 
mandatarissen, via info@sint-gillis-waas.cdenv.be of via 
www.cdenv.be/engagementsverklaring. Deze kan ingediend 
worden bij één van de huidige bestuursleden.

    ENGAGEMENTSVERKLARING     VOOR LOKALE BESTUREN*

• via een open en democratische besluitvorming standpunten innemen en actie voeren;
• vrijwilligers aanzoeken en aansporen om bij de werking van de partij te worden

betrokken;
• het selecteren en rekruteren van politiek personeel;
• nieuwe leden aantrekken om onze ledenbeweging te versterken;
• communiceren met de inwoners;
• de dialoog aangaan met het lokale middenveld;
• investeren in de kwaliteit van werking en personeel door vorming.

Ik krijg stemrecht vanaf de ondertekening van deze engagementsverklaring. Bij toetreding na afloop van de lokale bestuursverkiezingen in 2019, krijg ik pas stemrecht over persoonsgebonden zaken na 1 jaar lidmaatschap van het bestuur en mits 50% aanwezigheid gedurende die 12 maanden.

Hierbij onderschrijf ik de Algemene Statuten van CD&V zoals beschikbaar op www.cdenv.be.

Datum: 

Handtekening  
bestuurslid 

* Vul deze engagementsverklaring in en geef ze aan uw afdelingssecretaris, 
ten laatste op de dag van de lokale bestuursverkiezingen.

LOKALE 
BESTUURS-
VERKIEZINGEN

Handtekening voorzitter van
de lokale afdeling  

Als voorzitter van CD&V  (naam afdeling),druk ik namens CD&V mijn waardering uit voor het engagement dat 

wil opnemen als bestuurslid voor CD&V.

ENGAGEMENT ALS BESTUURSLID
Als bestuurslid van CD&V wil ik me in het open bestuur van de gemeentelijke CD&V-afdeling engageren, minimaal tot aan de volgende bestuursvernieuwingen. 

Ik ben mee het gezicht van CD&V en sta garant voor een slagvaardige en gedragen christendemocratische partij in mijn gemeente. Ik kies voor De Weg Vooruit, voor een betrokken samenleving, met een geëngageerde politiek van en voor mensen. Die én-énsamenleving, bundelt het beste van alle mensen met de goeie wil om vooruit te gaan.

Samen met de andere bestuursleden sta ik mee in voor het realiseren van de kerntaken van de lokale CD&V-afdeling:

.........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................

.....................................


