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Goed Gezind
Stabroek!

16 januari 2013 ben ik met maar 97% van
de stemmen verkozen tot nieuwe voorzitter van CD&V Stabroek. Samen met onze
nieuwe mandatarissen wil ik ernaar streven
CD&V meer in het straatbeeld te brengen
door de dialoog aan te gaan met de burger,
met u dus!
CD&V Stabroek zal de volgende zes jaar
mee onze gemeente sturen en kan hiervoor terugvallen op een geweldig team.
Als 22-jarige voorzitster ben ik uiteraard
een ‘groentje’ maar dankzij de ervaring van
Annie De Vreeze en Alex Bastiaenssens als
respectievelijk ondervoorzitter en secretaris heb ik (ijzersterke) ruggesteun!
De coalitie is inderdaad relatief onervaren
en onze CD&V-fractie is jong, toch heeft
CD&V enkele klassebakken. Liesbeth Verhaert, bracht als schepen de voorbije jaren
enkele zware dossiers tot een goed einde,
Sam Gabriels was één van de actiefste gemeenteraadsleden en Sonja Janssens heeft
maar liefst 12 jaar ervaring in het OCMW!
Herman Jongenelen is na drie jaar secretaris al van heel wat dossiers op de hoogte,
Tom Van der Brempt weet als ‘doktoor’ en
freelance redacteur bij ’t Polderke wat er
leeft en bij Nico Van Bouwel, ‘it’s all in the
family’! Bart Lietar heeft de voorbije 6 jaar
mooi werk geleverd in het OCMW en Leo
Van Mol kan terugvallen op zijn professionele ervaring bij het OCMW.
Wat moet ik dan nog doen? Wel, u bedanken! Om dit huis-aan-huisblad te lezen,
om onze partij te steunen of om net zeer
kritisch te zijn. Verder zal ik de mandatarissen ondersteunen en de partijwerking
opentrekken. Informeren over de werking
en wat er leeft in de gemeenteraad, in
dialoog gaan over gevoelige en belangrijke
dossiers.
Evi Degheldere
Voorzitter CD&V Stabroek
Jong CD&V Stabroek
Inlichtingen nodig? Contacteer mij!
evi.degheldere@telenet.be
OF 0474 367 992

STABROEK-HOEVENEN-PUTTE

Wegenwerken 2013
Er is al heel wat over gesproken en heel wat over geschreven: de
werken op de N111 (Hoogeind en Driehoek) en op de Krekelberg.
Graag geven wij u een stand van zaken over deze grote aanpassingen die voor heel wat Stabroekenaars gevolgen hebben.
De heraanleg van de N111 gebeurt in
3 fasen. Fase 1 Hoogeind-Driehoek
start in augustus. Voor de 2e en 3e fase
(Dorpsstraat en Laageind) zijn de eerste
stappen van een lang proces gezet om
ook dit binnen enkele jaren te kunnen
uitvoeren.
Wat houden de werken allemaal in?
Om te voorkomen dat binnen enkele
maanden/jaren de weg opnieuw moet
worden opengebroken zullen eerst en
vooral alle nutsmaatschappijen hun

leidingen en kabels vernieuwen (gas,
water, elektriciteit, telefoon en TVdistributie). Daarnaast zullen, zoals
wettelijk voorzien én trouwens ook
gesubsidieerd, de rioleringen worden
gescheiden. Het regenwater en het
huishoudelijk afvalwater zullen elk hun
eigen buizen krijgen. Voor het regenwater zal eveneens de oude Noordbeek
deels terug in ere worden hersteld.
Deze werkzaamheden zullen ervoor
zorgen dat wij beter beschermd zijn tegen overstromingen. Tenslotte zal dan
ook het fietspad gescheiden worden

aangelegd, langs beide kanten van de
straat, en krijgen we veilige oversteekplaatsen.
Ook de werken aan Krekelberg starten
deze zomer. Een juiste startdatum is
nog niet gekend, maar vermoedelijk
zal dit ook in augustus zijn. Ook hier
zullen de nutsmaatschappijen de nodige
leidingen vernieuwen. Alsook zal er een
volwaardig fietspad worden aangelegd
dat is afgescheiden van de rijweg. Het
kruispunt met de Hoge Weg zal een
volledig nieuw rond punt krijgen, wat
zeker de verkeersveiligheid ten goede
zal komen.
Verder worden in 2013 nog enkele
slijtlagen én voetpaden vernieuwd zoals
bijvoorbeeld in de Witvenstraat.

Voor meer informatie kan je altijd terecht op de website van de gemeente, kan je wekelijks op de hoogte worden gehouden
via de nieuwsbrieven van de gemeente of mag je steeds met mij contact opnemen via het telefoonnummer 03/210 11 06.
Sam Gabriels
Schepen van Openbare Werken, Landbouw & Patrimonium
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Sociale kruidenier in Stabroek!
Al enige tijd zijn er ook ideeën in Stabroek om, net zoals in Essen,
Kalmthout, Merksem, …, een sociale kruidenier op te starten. ACW
Stabroek wil deze plannen nu concreet maken. Dit mooie project
willen wij als CD&V uiteraard heel graag steunen.
De sociale kruidenier is allereerst een
winkel waar mensen met minder middelen zelf uit een basisgamma kwaliteitsvolle voedings-, verzorgings- en
huishoudproducten kunnen kiezen. Ze
betalen hiervoor prijzen die onder de
marktwaarde liggen. Sociale diensten
verwijzen mensen uit kwetsbare groepen
door. Zij mogen dan met een beperkt
budget hun inkopen doen. Op die manier wil men met de sociale kruidenier
armoede bestrijden en mensen in hun
eigenwaarde laten.
Maar een sociale kruidenier is meer. Het
is ook een ontmoetingsplaats waar mensen kunnen kennismaken met elkaar,
waar activiteiten en vormingen (bv. over

gezonde voeding, budgetbeheer, …)
worden gegeven.
CD&V vindt dit een mooi project dat
onze steun zeker verdient. Een bezoek
aan ’t Kabaske in Essen leert ons dat
het vooral ook een haalbaar project is.
Ondanks al heel wat mooie initiatieven,
leven er ook in Stabroek nog mensen in
armoede. Het is dus onze plicht om nog
meer voor hen te doen doen! En dat
willen we doen door het project sociale
kruidenier onze steun en medewerking
te verlenen.
De bezorgdheid dat de sociale kruidenier de, jammer genoeg ondertussen
beperkte, middenstand in Stabroek zal

wegconcurreren, is volgens hen ongegrond. In plaats van elkaar te beconcurreren, werken middenstand en sociale
kruidenier goed samen in Essen.
ACW vraagt op dit moment vooral
steun bij het zoeken naar een geschikte
locatie voor dit project. OCMW en
gemeente onderzoeken op dit moment
wat mogelijk is.
Sonja Janssens
Ondervoorzitster OCMW

Nieuwe Speeltuin achter Attenhoven
Liesbeth Verhaert was 6 jaar lang schepen van Jeugd. Hoewel ik
deze functie al enige tijd achter mij heb gelaten, werd er laatst
nog een prachtige speeltuin verwezenlijkt.

Ik zal alvast de komende 6 jaar verder
bouwen aan deze site, maar dan vanuit
mijn nieuwe bevoegdheid Sport. Een
nieuwe sporthal en een Finse piste
behoren bijvoorbeeld tot de mogelijkheden als de financiën het toelaten.
Naast de bevoegdheid Sport mag ik de
komende 6 jaar ook Cultuur en Financiën onder de loep nemen in onze
gemeente. Uit de bevraging van onze
verenigingen blijkt alvast dat de roep
naar bijkomende accommodatie groot
is. Er zullen echter keuzes gemaakt
moeten worden aangezien de financiële
ruimte zeer beperkt is. Goede keuzes
maken ... Daar gaan we alvast voor!

Met enige trots sluit ik mijn schepenbevoegdheid “Jeugd” af met de realisatie
van de nieuwe speeltuin achter de
sporthal Attenhoven. Met deze nieuwe

speeltuin en de aanleg van het multifunctioneel sportveldje komt deze site
weer een stapje dichter bij een compleet
sport- en speeldomein.

Liesbeth Verhaert
Schepen van Financiën,
Sport & Cultuur

5

Weetjes uit de gemeenteraad

Liesbeth en Sam zijn de enige van de
partij die reeds 6 jaar ervaring hebben in de gemeenteraad. Liesbeth was
al schepen en Sam was in het vorige
bestuur gemeenteraadslid. Voorlopig
wordt er door de nieuwelingen vooral
nog veel gestolen met ogen en oren.
Stilletjesaan werken we ons ook in.
Sommige dossiers zullen de komende
jaren naar voren geschoven worden.
Herman zal voor CD&V voorzitter zijn
van de Commissie Burgerzaken, samen

zetelend met Tom. Nico zal zetelen in
de commissie grondzaken.
In de eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur werd de begroting voor
het komende jaar goedgekeurd. Nu we
weten dat Liesbeth haar vingers rond
de knip van de gemeentelijke beurs
zitten en zij er een topprioriteit van
gemaakt heeft om deze meer dan goed
te beheren kijken we allen uit naar wat
de komende jaren ons zullen brengen.

Wie is wie?
Altijd al willen weten of je hetzelfde huisdier hebt als Tom Van
der Brempt? Evenveel kinderen op de wereld hebt gezet als Sonja
Janssens of dezelfde hobby’s uitoefent als Sam Gabriels? In deze
column leest u elke keer meer over wat onze mandatarissen zoal
goed en minder goed gezind maakt! We steken van wal met Nico
Van Bouwel!
Mijn naam is Nico Van Bouwel. Ik
Dit is zeker te combineren met mijn
woon in Randerode 45, ben getrouwd
werk en privé-leven maar soms vraagt
met Helga Van Til en heb 2 dochhet toch de nodige aandacht om alles
ters (Gitte en Eva). Mijn fantastische
mee te volgen. Voor dit mandaat heb
hobby’s zijn voorlopig nog even
ik besloten om het weekend wat meer
voetballen, maar dit zal ik moeten
met de familie door te brengen. Al bij
stopzetten om me meer te focussen
al heb ik er de afgelopen maanden wel
op mijn mandaat. Ik eet graag scampi’s weer andere menselijke contacten en
en wortelpuree terwijl ik luister naar
interessante en mindere interessante
de commerciële muziek van vandaag
weetjes voor in de plaats gekregen.
(meestal MNM) met af en toe de
herinnering naar de 90’ies. Ik deed mee
aan de verkiezingen 2012 omdat het
mij werd gevraagd en ik het wel zag
zitten om het terug op te nemen zoals
in 2000 Ik verwachtte een positief resultaat omdat ik er ook veel zin in had.
Ik behaalde uiteindelijk 158 stemmen
en zet me nu binnen CD&V in voor
de gemeente als gemeenteraadslid.
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Ook Sam heeft zijn handen meer dan
vol, de heraanleg van de Krekelberg
en de N111 brengen heel wat werk
met zich mee. De recente technische
afkeuring van Kerk Attenhoven is een
bijkomend groot dossier. De mensen
van de getroffen organisaties hebben
voor zolang mogelijk de nieuwe aula
van de Rekke in vervanging gekregen
van de kerk Attenhoven.
Tom Van der Brempt
Gemeenteraadslid Fractieleider CD&V

Iedereen
inbegrepen,
ook u!
Heeft u een vraag over
het gemeentebeleid of
de CD&V-werking in onze
gemeente? Of heeft u een
suggestie voor wat beter
kan? Aarzel niet en neem
contact op met ons!
Uw lokale contactpersoon
Steffen Van Roosbroeck
(steffen.vanroosbroeck@gmail.com)
www.aarschot.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
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Sinds begin dit jaar zetelen we met zijn vijven in de gemeenteraad
voor CD&V Stabroek. Onze schepenen Liesbeth en Sam die ieder
hun specifieke werkterrein hebben, bijgestaan door Herman Jongenelen, Nico Van Bouwel en Tom Van der Brempt. Het leek ons
tijd om ook u een glimp achter de schermen te gunnen.

