
Nieuwe CD&V  
voorzitter Evergem!  
Jan Spaas (31j)  
uit Wippelgem is dierenarts 
en gelooft in lange termijn- 
verbintenissen. Dit vertaalt 
zich in o.m. zijn laatste 
uitdagingen: de marathon 
van Gent, het CD&V voorzitterschap en vader 
worden van een prachtige dochter. Jan gelooft 
in de kracht van een warme samenleving 
waarin iedereen gelijke kansen krijgt!   

 

Nieuwe CD&V  
jongeren-  
voorzitter Evergem!  
Thomas Daelemans (21j)  
uit Sleidinge kan je kennen 
van het Rode Kruis, de kerk 
of van evenementen in of 

rondom onze mooie gemeente. Mensen helpen 
en bijstaan zijn zeer belangrijk voor hem en 
motiveren hem om volgend jaar af te studeren 
als verpleegkundige!  
 

Nieuwe CD&V  
jongeren- 
voorzitter  
Meetjesland!  
Sven Roegiers (26j)  
uit Belzele is ingenieur en 
streeft naar levendige en 
groene buurten met een sterke identiteit. Sven 
wil jongeren verbinden, schoolkernen vrijwaren 
van verkeer en dorpzichten behouden zodat 
iedereen zich goed voelt in onze prachtige ge-
meente! 
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Zou ook jij CD&V en Evergem mee vorm willen geven? 
Heb je tips waardoor wij jou kunnen helpen? 
Neem dan zeker contact met ons op! 

 
Spaas Jan 
Voorzitter CD&V Evergem 
janwpaas@hotmail.com  
 
Volg ons op facebook: 
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/doe-mee/lid worden 
 
Vormgeving: Jan Willaert. 
Verantwoordelijke uitgever: Jan Spaas. 

 

Foto: Jan Willaert. 

 
 
 
 
 
Naar aanleiding van de herdenking van 
de sterfdatum van wijlen minister van 
staat Wilfried Martens, kwamen afge-
vaardigden van de Europese Volkspartij 
(EVP) en een delegatie van (Wilfried 
Martens Centrum voor Europese  
Studie) bloemen neerleggen aan het 
standbeeld te Sleidinge. Een mooi  
eerbetoon voor de man die voor  
Sleidinge, België en Europa zoveel  
betekende. 

“Beste inwoner, 
 

Je hebt het de afgelopen maanden ongetwijfeld gemerkt: samen met een  
heleboel nieuwe en jonge mensen organiseert onze afdeling allerlei   
bijeenkomsten en evenementen, waarvan de eerste editie van Lochtingleute het or-
gelpunt vormde. Je zou je kunnen afvragen wat dit eigenlijk allemaal met politiek en 
een gemeente besturen te maken heeft? Wel, de kernzaak van politiek is volgens 
ons het bouwen aan een betere samenleving door het creëren van een Wij-
gevoel, ervoor zorgen dat de mensen uit hun kot komen, en vooral terug spreken met 
elkaar en zich verbonden  kunnen voelen. CD&V Evergem is dan ook trots dat wij 
hiertoe dag in dag uit ons steentje kunnen bijdragen. Samen kunnen we van Evergem 
immers de warmste gemeente maken!"                           Lucas & Jan. 
 

Lochtingleute was een daverend succes! 

Europa bezoekt Sleidinge 

 In Evergem Centrum is er een 
blauwe zone en er zijn ook een 
aantal parkeerplaatsen waar je 
maar korte tijd kan parkeren. Zo 
ook in Sleidinge en Ertvelde. 
Blauwe zone 
In de blauwe zone plaats je van 9 
tot 18 uur je parkeerschijf, alle  
dagen behalve op zondag en 
feestdagen. Je parkeerschijf moet 
duidelijk zichtbaar zijn en op je 
dashboard liggen. Je mag er maxi-
mum 2 uren parkeren. Stel de 
kaart in op het eerste streepje na 
het uur waarop je je voertuig par-
keert. Dus als je bijvoorbeeld om 

10u05 aankomt, dan moet je parkeerschijf 10u30 
aangeven. Je kunt dan tot 12u30 parkeren. 
Kort parkeren 
In de buurt van handelszaken zijn er parkeereilanden 
voor kort parkeren. Je mag maximum er een half uur  
parkeren. Je plaatst je parkeerschijf van 9 tot 18 uur, 
alle dagen behalve op zondag en feestdagen. Stel de 
kaart in op het eerste streepje na het uur waarop je je 
voertuig parkeert. 

Uitnodiging: bouwen in en aan de toekomst door Joke Schauvliege 
maandag 19 februari om 19.30 uur - CC De Stroming. 

in EVERGEM 
evergem.cdenv.be 

mailto:lucas.vandermeersch@hotmail.com


 

 
Peter Degadt  
op bezoek bij CD&V 
senioren... 
Deze nationaal expert inzake 
welzijn en zorg ging onlangs op 
uitnodiging van onze afdeling  
Evergem in debat met onze  
senioren. Het was een boeien-
de gespreksnamiddag waarin het lokaal  
ouderenbeleidcentraal stond.  
 

CD&V bekroont met prijs. 
Naar aanleiding van de nationale en lokale campagne 
rond veilig  naar school bekroonde de plaatselijke CD&V  
afdeling de beste venster affiche van de gemeente.  
Het is de familie Persan die de prijs in ontvangst neemt. 

‘CD&V gaat voor de 
Warmste Week!’ 
CD&V Evergem koos in het 
kader van de warmste week 
van Studio Brussel het  
project ‘School en ziekzijn 
Oost-Vlaanderen vzw’ en  
zamelde met de verkoop van 
rijstpap op jaarmarkten  
500 euro in voor dit goede 
doel.  
We namen de gelegenheid te 
baat voor een leuke babbel 
met jong en oud te Sleidinge, 
Ertvelde en Evergem. 
 
Foto’s: Arséne Acke en Jan Willaert. 

Omdat niet iedere woonkern nog een dorpswinkel 
onder de kerktoren heeft, start het OCMW in sa-
menwerking met de lokale middenstand een proef-
project op: een busje brengt wekelijks 70-plussers 
op vrijdag naar de winkel in een nabijgelegen 
dorpskern. Het proefproject is gestart in Rieme en 
Doornzele maar zal vanaf 1/02/2018 uitgebreid 
worden naar Belzele, Kluizen, Langerbrugge-
Kerkbrugge. Onze OCMW-raadsleden Aurèle,  
Sophie, Rita en Jan zijn dan ook apetrots op dit 
project dat voor oudere, minder mobiele mensen 
een heuse opsteker betekent. 
 
Foto: Jan Willaert.. 

Babbelbus... 

Fietsuitstap cd&v vrienden... 

Foto: Jan Willaert.. 

Foto: Arséne Acke. 

Foto: Arséne Acke. 

 

Infoavond bouwen 
in en aan de  
toekomst met  
minister 
Joke Schauvliege. 
Hoe zal Evergem er uit zien 
over 20 jaar? Zal je er nog 
kunnen bouwen? Zal er nog 
voldoende open ruimte zijn? 
Minister Joke Schauvliege 
komt uitleggen wat de aan-
pak is in Vlaanderen om on-
ze open ruimte te bescher-
men en wat dit  
betekent voor Evergem. 
Waar? CC De Stroming, 
Weststraat 31 - 
9940 Evergem 
Wanneer?   
Maandag 19 februari 2018 
om 19.30 uur. 
Inschrijven: 
luc.willems10@telenet.be 


