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De begroting was geen eenvoudige
oefening
(Lees meer op pagina 2)
WIJ denken aan de toekomst
(Lees meer op pagina 3)
‘Mens sana in copore sano”
(Lees meer op pagina 4)
Mee met CD&V Stabroek op bezoek bij
het havenhuis?
(Lees meer op pagina 4)

De beste wensen
aan onze inwoners!

DENKEN AAN DE
TOEKOMST IN STABROEK
Hopelijk heeft iedereen 2017 kunnen
uitwuiven op een feestelijke wijze. Met
vrienden en familie terugblikken op
mooie momenten en vooruitkijken
naar het nieuwe jaar.

specialisten trachten waar te maken. Heb jij
zin en tijd om mee te bouwen, je bent van
harte welkom.

"Echte inspraak en participatie
Met onze partij doen wij hetzelfde. We gebeurt het best zo dicht
bekijken wat 2017 heeft gebracht, wat goed mogelijk bij de leefwereld van
was en wat beter kan. Zo bouwen we verder de mensen"

aan de toekomst. Een toekomst die in
oktober van 2018 verder zal moeten gezet
worden en waar wij graag een steentje of zeg
maar steen aan willen bijdragen.

NICO
41 jaar
Voorzitter
Gemeenteraadslid
Bediende

We willen hard verder werken aan onze
gemeenschap. Zorgen voor netheid, zelf
maar ook sensibiliseren. Een leefbare
gemeente, zorgen voor een sociale cohesie,
een gemeenschap die elkaar kent, helpt,
steunt. Zorgen voor open communicatie en
veiligheid in al zijn facetten. Dit zijn thema’s
waar CD&V met de verkiezingen van oktober
2018 sterk op wil inzetten. Iedere inwoner van
Hoevenen, Putte of Stabroek moet het gevoel
krijgen dat hij of zij, jong of oud, zich goed
voelt in de gemeente waar men woont, werkt
of leeft. Zorgen voor de nodige faciliteiten,
ontspanningsmogelijkheden, … horen daar
natuurlijk ook bij.
Dit kunnen wij niet alleen, daarvoor hebben
we bekwame, gemotiveerde mensen nodig
die tijd vrij maken om dit samen met

Lokale politiek gaat over concrete personen
en problemen. Niet de ver-van-mijn-bedshow, niet iets waar we ons niets van moeten
aantrekken, niet iets wat ons niet bezighoudt.
Echte inspraak en participatie gebeurt het
best zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de
mensen, nl onze eigen verkozenen, mensen
die je kent, mensen die je het gevoel moeten
geven dat je mening ertoe doet.
We hebben nog een hele weg te gaan en in de
volgende maanden zal er meer en meer
duidelijker worden waar CD&V Stabroek voor
wil gaan. We willen je blijven overtuigen dat
een warme samenleving ons vooruit kan
helpen.
#IKBENWIJ
Nico Van Bouwel
Voorzitter

Breng zeker ook een bezoekje aan
onze facebookpagina of website
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CD&V BLIJFT OOK IN
2018 VERDER BOUWEN
AAN ONZE GEMEENTE
De begroting was geen eenvoudige oefening
Onze schepenen Herman Jongenelen en
Tom Van Der Brempt deden hun inbreng .
Bij het ter perse gaan van dit blad zijn we zo
goed als rond met het budget, zeg maar de
begroting van 2018. U gaat het niet geloven
maar het was geen gemakkelijke klus. Aan de
ene kant hebben we minder inkomsten van
de overheid, minder dividenden van
intercommunales en een onzeker effect van
de taxshift. Anderzijds moeten we altijd
rekening houden met stijgende kosten zoals
politie- en brandweerzone en onverwachte,
noodzakelijke werken zoals de riolering in
de Platanenlaan.

In 2018 staan we ook voor de enorme
uitdaging van de organisatie van één lokaal
bestuur meer bepaald de samensmelting
van het OCMW en de gemeente. Hiervoor
moeten we de nodige opstartkosten
voorzien. Later zal dit zeker voor een
terugverdieneffect zorgen. Uiteraard willen
we vooropgestelde investeringen toch
uitvoeren. Ik denk hierbij aan een turnhal,
uitbreiding van de gemeenteschool,
kleedkamers op de Vossenvelden, ramen
Ravenhof, heraanleg N111...
Dankzij een nauwe samenwerking met alle
betrokken diensten hebben we de puzzel
gelegd en kunnen we het nieuwe jaar starten
met een begroting in evenwicht.

Aangenaam lopen op de Finse piste
Kort na de zomer werd in Hoevenen de
Finse looppiste gerealiseerd aan de
Blokwegvelden. Het looppad loopt
rondom het hele sportterrein achter de
bomen.

gewrichten. Ideaal voor mensen die met een
‘start to run’ willen beginnen. Ervaren lopers
kunnen er natuurlijk ook gebruik van maken
door het op te nemen in een langer traject.
Veel loopplezier!

De piste is toegankelijk vanuit de Kerkstraat
maar ook via de Blokweg achteraan.
Verlichting is voorlopig (nog) niet gepland
maar als je gaat lopen wanneer de voetballers
trainen, is er voldoende licht om comfortabel
te lopen.
De Finse piste is voorzien van een dikke laag
dempend materiaal zoals houtsnippers en
schors. Het geeft een comfortabel loopgevoel
en voorkomt blessures aan de rug en de

Ontspannen lopen op de Finse Piste

Alex Bastiaenssens: "Ik had
nog wel iets langer willen
blijven..."
Op 5 november moesten wij afscheid
nemen van Alex Bastiaenssens , pas 71
jaar jong.
Alex was een geboren Stabroekenaar. Van
jongs af was hij actief in de Chiro . Hij huwde
met Yolande Lauwers, beter bekend als
juffrouw Yolande van de St Catharinaschool.
Zij kregen samen 5 kinderen. Geen wonder
dat Alex ook in de gezinsbond actief werd.
Alex was ook jaren voorzitter van de
cultuurraad en bezieler van het
Wagenspelfestival .
Begin jaren 90 zette hij de stap naar de
politiek. Hij zetelde 18 jaar in de
gemeenteraad (1994-2012) in opvolging van
Gust Huybrechts werd Alex schepen van
openbare werken en groen en lokale
economie.
Alex kon de dingen scherp stellen vaak met
humor en hij had een goede pen, zijn
enthousiasme werkte aanstekelijk . Hij was
ook voorzitter en secretaris van CD&V , niets
was hem teveel. Alex was ook een filosoof,
een zoeker en een levensgenieter. De
gezondheid sputterde al een tijdje maar toch
kwam zijn dood nog onverwacht.
“Wat telt in het leven is niet wat je hebt
vergaard, maar wat je hebt gegeven “, en Alex
jij hebt veel gegeven , heel veel dank
daarvoor !
“Ik had nog wel iets langer willen blijven….”
schreef hij zelf, en dat hadden wij ook zo
graag gewild !
Alex we zullen je missen.
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‘Mens sana in copore sano” of “Een gezonde geest in een
gezond lichaam"
Deze Latijnse spreuk toont aan dat in het verleden al veel aandacht aan algemene
gezondheid werd geschonken. Ook wij als Stabroekse CD&V wensen in de
toekomst deze gedachte terug de nodige aandacht te schenken.

Gezonde gemeente

Het charter “Gezonde Gemeente” werd door
zowel OCMW als gemeente ondertekend op
zondag 7 januari 2018 tijdens de
nieuwjaarsontmoeting georganiseerd door de
gemeente aan het Ravenhof. Maar een charter
is enkel de bevestiging van onze intentie, we
zullen er ook werkelijk naar moeten werken. Ons
lokaal bestuur zal dan ook vanaf 2018 de nodige
aandacht moeten besteden aan gezondheid op
alle niveaus en structuren die de gemeente rijk
is.
Gemeente en OCMW zullen zowel moeten
sensibiliseren, communiceren maar ook een
voorbeeldfunctie op zich nemen en acties
organiseren.
De lokale CD&V fractie kan er prat op gaan aan
de basis te liggen van dit nieuw initiatief. Onder
leiding van ondervoorzitter Bart Lietaer werden
de nodige contacten gelegd en stappen
ondernomen om Stabroek ook qua
‘Gezondheid’ op de kaart te zetten.

Ga jij ook mee?
Altijd al het nieuwe Havenhuis willen
bezoeken maar er nog niet geraakt?
Wij geven onze inwoners de kans om
tegen voordelig tarief deel te nemen
aan een onvergetelijke rondleiding.
Wanneer?
Zondag 4 maart - 14u00
Dinsdag 6 maart - 18u30
Zaterdag 17 maart - 15u00
De rondleiding duurt 90 minuten en kost
slechts €5.
Meer info via cdenv-stabroek@telenet.be,
onze website of de facebookpagina.

COLOFON

Hou je ook van
een warme samenleving?
Wil JĲ samen met MĲ meer WĲ brengen?

Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet
en ga de conversatie aan!
Uw lokale contactpersoon:
Nico Van Bouwel
(nicovanbouwel@hotmail.com)
www.stabroek.cdenv.be

SLUIT JE DAN AAN BĲ CD&V!

Volg ons op Facebook

Want wie lid is van onze partĳ, behoort tot onze ‘Club van WĲ’.
En meer nog dan een politieke partĳ, is CD&V een beweging van
geëngageerde mensen die elk op hun unieke wĳze meewerken aan een
hechte samenleving.

Uw nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Meer info via nicovanbouwel@hotmail.com of via www.cdenv.be/wordlid
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