
COLOFON
Heeft u een opmerking 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:
Jan De Kesel
jan_dekesel@hotmail.com
www.evergem.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/Evergem.cdenv

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
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Evergem 

een bruisende gemeente 

met eenvoor elkaar

FIETSHELDEN…
Fietshelden, ze zijn er in alle leeftijden, maar mijn grootste 

bekommernis gaat naar de jongste onder hen.
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EvErgEm  
PrETTIgE  
zomErvakaNTIE! 

DaNk u wEL aaN aL oNzE 
EvErgEmSE vrIjwILLIgErS
Onbetaalbaar wat jullie 

betekenen vOOr Onze gemeente

Een held moet je soms wel zijn op dat stalen ros. Auto’s en vracht-

wagens die je voorbij rijden terwijl je wordt meegezogen door hun 

windkracht. Probeer dan maar als 8-jarige je evenwicht te behou-

den. Als je geluk hebt, dan fiets je misschien op een fietspad, maar 

in vele gevallen is dat in slechte staat of is er zelfs geen. 

Dit is een onrecht, dit verdien je niet als fietser. Daarom zal ik 

blijven ijveren binnen onze gemeente Evergem om het veiliger, 

aantrekkelijker, leuker te maken om te fietsen! 

Tijdens de Corona periode was het dan ook een plezier om te zien 

hoeveel jonge ouders hun kinderen leerden fietsen op de openbare 

weg. Zo heeft ieder nadeel dan toch een voordeel. Opeens was het 

zo rustig op de openbare weg dat het veilig genoeg was om het 

hen aan te leren en/of ervaring te laten opdoen. 

Zo zou het eigenlijk altijd moeten zijn. Geen vrees meer om je kind 

de openbare weg op te sturen met de fiets. Gelukkig sta ik er niet 

alleen voor. Samen met onze schepen van mobiliteit Lucas Van 

der Meersch, de stuurgroep verkeer, de verkeerscommissie en de 

politiediensten werken we hard aan een fietsveiligere gemeente. 

Nu de zomer eraan komt, wens ik jullie enorm veel fietsvreugde! 

Annie Goethals

Gemeenteraadslid en lid politieraad/verkeerscommissie

gemeentelijk STEuN  
vOOr oNDErwIjS en jEugD
Er is de laatste maanden een enorme storm door het onderwijslandschap 

geraasd. Alle scholen waren genoodzaakt om maatregelen te treffen om onze 

kinderen en jongeren veilig naar school te laten gaan. En ook alle Evergemse 

scholen hebben die storm goed doorstaan. Chapeau aan alle directies, 

leerkrachten, ondersteunend personeel en ouders voor de vele inspanningen 

omwille van voortdurend wisselende richtlijnen. Als dank heeft ook de gemeente 

Evergem de scholen ondersteund met het verdelen van mondmaskers, handgel, 

ontsmettingsalcohol, nadars en door het ondersteunen van de opvang.

En straks kunnen ook onze jeugdverenigingen genieten van een welverdiend 

zomerkamp, speelpleinwerking … Ook zij kunnen op onze steun rekenen.

Dank aan onze kinderen en jongeren voor het opvolgen van de richtlijnen want 

voor hen was dit zeker niet evident.

Martine Willems

Gemeenteraadslid

zorg DragEN  
voor ELkaar 
IS ImmErS oNzE 
grooTSTE zorg.

jan De kesel
vOOrzitter  
CD&v evergem



We hebben een onwaarschijnlijke 

lente achter de rug, waar afstand 

nemen de regel was. Laat dat nu 

net zijn, waar we het als CD&V moeilijk mee 

hebben, omdat we net dicht bij elkaar en 

mét elkaar willen leven en beleven! Gelukkig 

hebben we aan het begin van de zomer al 

enkele vooruitzichten op dat vlak. Het leven 

herneemt: onze ondernemers en verenigingen 

zijn terug opgestart en we zullen hen op de 

best mogelijke manier bijstaan om te bloeien 

als voorheen. 

Met deze Wijblad-editie willen we vooral u 

bedanken. De spontane vrijwilligheid die 

ontstond, is hartverwarmend en ongetwijfeld 

hebben velen onder u de handen uit de 

mouwen gestoken, om de anderen bij te staan. 

Boodschappen doen voor elkaar, een eenzame 

opbellen, de mondmaskers bedelen… Samen 

sterk!

Jonas De Wispelaere

Schepen

Opkuis graven 
oorLogSSLacHToFFErS sleiDinge
Het idee kwam er om de graven op te 

knappen en van een bloemetje te voor-

zien, omdat we van mening zijn dat ook 

de burger oorlogsslachtoffers nooit ver-

geten zouden mogen worden.

Jan Van de Walle

Gemeenteraadslid, fractievoorzitter.

tOekOmstverbOnD mOet  
LEEFbaarHEID in evergem bewaken 
Krachten bundelen op alle niveaus, dat is de boodschap. In het Vlaamse Parlement 

debatteerde Joke Schauvliege met de minister van Openbare Werken en Mobiliteit 

over de geplande werken op de R4. Joke pleitte voor de versnelde uitvoering van 

een aantal flankerende maatregelen, zoals meer treinen op het spoor tussen Gent en 

Eeklo, betere busverbindingen en een versnelde uitvoering van de fietssnelweg tus-

sen Waarschoot en Evergem met aantakking op de Gentse fietsring. Bovendien ijvert 

Joke in Brussel ook voor een Toekomstverbond voor onze regio.

 

“Een Toekomstverbond werkt een sluitend akkoord uit tussen de 

gemeentes, de hogere overheid, de haven, de werkgevers uit de regio 

en de burgers om de leefbaarheid in onze dorpen te bewaren.”, zegt 

Joke Schauvliege, “zo een verbond kan met steun van Vlaanderen 

acties opzetten om bijvoorbeeld de mobiliteit aan te pakken en 

bijkomend te investeren in de fiets en het openbaar vervoer.” In de 

regio Antwerpen werkt dit goed en levert dit resultaat op.

 

Niet alleen mobiliteit is belangrijk om de leefbaarheid te behouden, Vlaanderen blijft 

ook middelen voorzien om koppelingsgebieden in te richten als groene buffers tussen 

de haven en onze dorpen. Als bevoegd minister keurde Joke Schauvliege deze dos-

siers allemaal goed en voorzag ze de nodige middelen. De heringerichte gebieden in 

Belzele, Langerbrugge, Doornzele en Rieme worden veel gebruikt om te wandelen, te 

fietsen en voor picknick. 

Ons parlementslid Joke Schauvliege kan je bereiken op 

Joke.Schauvliege@vlaamsparlement.be 

Door DE coroNacrISIS 
HEbbEN vEEL INwoNErS  

HET FIETSEN (HEr)oNTDEkT. 
wIj wILLEN oP DIT ELaN 

DoorgaaN Door vErDEr 
TE bouwEN aaN DEgELIjkE 

FIETSINFraSTrucTuur. 
luCas  

van Der meersCh
Schepen

Filip LEHoucq

Doe mee met cD&v
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:

www.cdenv.be/wie-zijn-we/doe-mee/lid-worden

Ik heb het voorrecht om als vertegen-

woordiger van onze gemeente Evergem 

te mogen zetelen in de Raad van be-

stuur van Veneco.

Veneco is een samenwerkingsverband (in-

tercommunale) tussen 21 gemeenten rond 

Gent. Evergem maakt hiervan deel uit. 

Gemeenten, bedrijven en particulieren 

kunnen beroep doen op Veneco voor 

diverse uitdagingen en problemen:

• Op het vlak van studie en  realisa-

tie van het economisch grondbeleid: 

voorbeeld in onze gemeente is de 

voorbereiding en realisatie door 

Veneco van het lokale bedrijven-

terein Rieme Noord. Alle voorberei-

dende stappen zijn gezet en binnen-

kort starten de werkzaamheden op 

het terrein.

• Ondersteuning inzake ruimtelijke orde-

ning en stedenbouw: de gemeenteraad 

besliste om de woonuitbreidingsgebie-

den in onze gemeente te schrappen. 

Veneco werd aangezocht om het RUP 

(ruimtelijk uitvoeringsplan) hiervoor op 

te maken.

• In het kader van milieusanering or-

ganiseert Veneco een groepsactie 

voor particulieren en landbouwbe-

drijven omtrent “stookolietanksane-

ring” tussen 18 mei 2020 en 31 mei 

2021. Interesse?? Surf naar website  

www.veneco.be/tanksanering.

Filip Lehoucq, Gemeenteraadslid  

en ondervoorzitter Veneco.

wE bLIjvEN 
voor EEN 
EvENwIcHT 
gaaN TuSSEN 
NaTuur EN 
LaND- EN 
TuINbouw

Filip 
huysman
Schepen

DE TELLEr TEN voorDELE voor  
DE oPEN ruImTE STaaT oP 1.700.000 m2.  

mET DIT oPEN ruImTEbELEID IS
EvErgEm PIoNIEr IN vLaaNDErEN.

sven rOegiers
Schepen


