
“In een warm dorp leef je graag samen, 
organiseer je graag samen en speel je 
graag samen.” 

De voorzitter spreekt

Beste inwoners van onze gemeente,
 
Bij het begin van het nieuwe jaar wil ik jou, je 
familie, vrienden, buren en kennissen graag 
het allerbeste wensen voor 2017. 

In een dorp woon je samen. In een warm dorp 
leef je graag samen, organiseer je graag 
samen en speel je graag samen. Zo'n warm 
dorp van 'Wij' wil ik ons allemaal toewensen.

Vanuit dat oogpunt dragen wij met CD&V       
ons steentje bij en creëren mee een warme 
samenleving, in grote en in kleine zaken. 
WIJ werken er hard aan en onze resultaten 
zijn niet altijd zichtbaar, maar ze zijn er en we 
zijn er fier op. 

Wil je graag meewerken of denken, spreek 
gerust onze mensen aan, WIJ luisteren graag.

Herman Jongenelen
Voorzitter CD&V Stabroek

Onze leden vertellen u graag waarom zij voor CD&V 
Stabroek hebben gekozen. 

Alida de Bie - Oud-burgemeester 
Politiek is een vak dat je moet leren, leren met vallen en opstaan, maar het is vooral een roeping 
en dat doe je met hart en ziel, dat doe je met liefde voor de mensen en het dorp waar wij samen 
wonen. Onze CD&V mensen begrijpen dat. 

Thomas Eysackers -  
Voorzitter Jong CD&V
Via Jong CD&V wordt er getracht om ook de 
jongeren in ons dorp een stem te geven. CD&V 
Stabroek geeft hiervoor een enorme 
ondersteuning.  Het besef dat de jongeren de 
toekomst van morgen zijn is groot binnen de 
partij. 

Liesbeth Verhaert - Schepen 
van financiën, sport & 
cultuur
Strijden voor onze gemeente en al onze 
inwoners staat centraal bij CD&V Stabroek, en 
dat voel je. We geloven in een "wij-gevoel" , een 
"wij- verhaal".
Zo vinden we het belangrijk dat we drempels 
kunnen verlagen zodat bijvoorbeeld alle 
kinderen kunnen voetballen, turnen, dansen, 
zwemmen,... indien ze dit willen. 

ONZE LEDEN AAN HET 
WOORD

COLOFON
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 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

Uw lokale contactpersoon:
Herman Jongenelen
(cdenv-stabroek@telenet.be)

Bezoek zeker onze site
www.stabroek.cdenv.be

in STABROEK
Stabroek.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Stabroek Jaargang 17 - Januari 2017
,,

In Stabroek staan er sinds de start van 
dit schooljaar een heleboel vrijwilligers 
klaar om kinderen tussen 6 en 12 te 
helpen met hun huiswerk. Het gaat om 
kinderen en hun gezin die 
moeilijkheden hebben bij het maken 
van hun huiswerk.

Lees hierover meer op pagina 3.

         ------------------------------

26 januari is iedereen welkom op onze 
nieuwjaarsreceptie met gastspreker 
Kris Peeters. 

Stabroek,
een warm dorp! 

Voorzitter Herman Jongenelen

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

SLUIT JE DAN AAN BĲ CD&V!

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.

Info via marc.eysackers-engelen@telenet.be of  www.cdenv.be/wordlid
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V.l.n.r. Herman J., Bart L., Marc E., Sonja J., 

Nico V. B., Tom V.D.B. 



Naar jaarlijkse traditie geeft 
ook in 2017 CD&V Stabroek  
een nieuwjaarsreceptie. Graag 
nodigen wij al onze burgers uit 
om samen met ons te klinken 
op het nieuwe jaar. 

Dit jaar komt niemand minder 
dan Kris Peeters ons vertellen
waarom hij heeft gekozen voor 
Antwerpen en niet voor 
Stabroek. 

Hopelijk tot dan! 

Waar: Rosmolen 
Wanneer: 29 januari 2017
Aanvang: 11h00
Gastspreker: Kris Peeters  

Het ganse Stabroekse OCMW team 
blijft continu zoeken en werken aan 
een betere dienstverlening . Zo werden 
er in 2016 nieuwe diensten opgezet.

"Huiswerkbegeleiding" is een van deze 
diensten, hierover vind je meer in dit blad en 
is er gekomen door de niet aflatende inzet van 
gewezen ondervoorzitter  en schooljuf Sonja 
Janssens, waarvoor dank. "De Woonclub" is 
een nieuwe service die recentelijk werd 
opgericht  en uniek is voor onze regio. Het doel 
is om mensen bij elkaar te brengen die op 
zoek zijn naar betaalbare huurwoningen, dit 
kunnen zowel mensen zijn die hun definitieve 
erkenning als asielzoeker hebben gekregen, 
maar ook burgers die financieel moeilijker 

zitten. Via deze bijeenkomsten helpen we 
deze mensen in hun zoektocht. Hierdoor is 
deze  woonclub ook in staat om een database 
aan te leggen met panden die wel of niet in 
aanmerking komen en de contacten tussen 
huurder en verhuurder te evalueren. 
"Voedselpakketten" is ook in 2017 een 
nieuwe service, met start begin januari. De 
vele voedseloverschotten en verspilling ten 
spijt zijn er toch nog steeds mensen die met 
moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen. 
De federale overheid stelt via OCMW's 
voedingspakketten ter beschikking, het gaat 
hier vooral om droge voeding en melk. 
Als OCMW staan we dan ook nooit stil en 
zijn we er continu met één visie voor het 
welzijn van alle Stabroekse burgers.

Sinds 1 jaar ben ik gemotiveerd en 
enthousiast schepen van openbare 
werken, groen, patrimonium en 
landbouw. Met plezier vertel ik over het 
verleden en de toekomst van mijn vier 
bevoegdheden .

Openbare werken
Ondanks de nodige vertragingen en 
problemen zijn we erin geslaagd de werken 
aan de Krekelberg tot een goed einde te 
brengen. Het is belangrijk dat  we LEREN van 
de gemelde problemen en verkregen info  om 
zo de aankomende dossiers vlot te laten 
verlopen. 
Ondertussen rijden we allen over een gladde 
N111 en is men bezig met de rioleringswerken 
van de Oude Ertbrandstraat en de Driehoek.  
Na de winter steken we over en zal de 
Lepelstraat een metamorfose ondergaan. 
Voor 2017 wordt  een nieuwe toplaag  
voorzien voor de Hoge Weg. Vanaf dan rijden 
we over een vernieuwde as, langs de mooie 
polderpoort , van Stabroek naar Hoevenen.

Groenvoorziening
Er werd voor 2016 een vrij  groot bedrag                              
in de begroting voorzien voor de 
groenvoorziening.  Helaas  is door het vele 
onbezonnen sluikstorten van onze burgers 
veel budget gegaan naar het toonbaar 
houden van onze gemeente. Gelukkig is er 

nog budget vrij voor extra aanwervingen bij 
de  groenploegen om zo het straatbeeld 
netter, groener en kleurrijker te maken.

Patrimonium
Het onderhoud aan de verschillende 
gebouwen kost ons ieder jaar veel geld. Als 
medebestuurder van de gemeente  zorg ik er 
mee voor  dat de correcte uitgaven worden 
gedaan aan de gebouwen die het nodig 
hebben. 

Landbouw
Voor de landbouwers en burgers in Stabroek 
hangen er hete ijzers in het vuur de komende 
maanden en jaren op het gebied van de 
landbouw. Zo is er de inrichting van het 
opstalvalleigebied, de ontwikkeling van het 
logisitiek park schijns, de aanleg van de NX. Al 
deze dossiers zullen correct opgevolgd 
worden tijdens de bijeenkomsten van de 
verschillende overlegorganen. Ik waak in 
ieder geval mee over het nemen van de juiste 
beslissing voor onze geliefde burgers. 

Als laatste wens ik iedereen het 
beste voor het nieuwe jaar!! 

                                                 Tom

ÉÉN JAAR SCHEPEN   
IN STABROEK

TOM 
40 jaar
2 kinderen
Gelukkig getrouwd
Bediende
Schepen 
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Heb je iets te vertellen, wil je ons graag iets melden of wil je ons 
graag een hart onder de riem steken? Twijfel zeker niet om ons te 
contacteren. WIJ luisteren graag! 

 cdenv-stabroek@telenet.be 

OCMW BREIDT UIT
Stabroeks OCMW blijft zijn diensten uitbreiden!

Nieuwjaarsreceptie 2017

Huiswerkbegeleiding.... nu 
ook in Stabroek!

In Stabroek staan er sinds de start van 
dit schooljaar een heleboel 
vrijwilligers klaar om kinderen tussen 
6 en 12 te helpen met hun huiswerk. 

Het gaat om kinderen en hun gezin die 
moeilijkheden hebben bij het maken van 
hun huiswerk of een taalachterstand 
hebben. Een vrijwilliger gaat 1 keer per week 
bij hen langs om hen te begeleiden bij hun 
huiswerk. Maar er wordt ook aandacht 
besteed aan de betrokkenheid van de 
ouders. De bedoeling is immers dat zij na een 
tijdje de taak van de vrijwilliger kunnen 
overnemen. Daarnaast hebben de 
vrijwilligers ook een antennefunctie voor 
eventuele andere problemen. Via de sociale 
dienst van het OCMW kan er zo, indien nodig, 
nog meer hulp geboden worden.

De huiswerkbegeleiding draait nu op volle 
toeren en is een groot succes in Stabroek. 
Daar zijn wij als CD&V bijzonder blij mee 
omdat we vanaf het begin van deze 
legislatuur hard geijverd hebben voor dit 
project. Een pluim die we dus zeker op onze 
oranje hoed mogen steken. Maar toch ook 
wel een dikke pluim op de hoed van het 
OCMW-personeel dat heel hard heeft 
gewerkt aan de uitvoering van dit 
fantastische project. 
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Kris Peeters 




