
Kennen wij elkaar 
al? Zal ik mij even 
voorstellen?

Ik ben Els, woonde als kind 
in Evergem, daarna in Sleidinge 
en nu in Ertvelde- Rieme.

Of ik CD&V voorzitter wou worden?

Tja, er is al zoveel te doen met een man en 
twee grote kinderen, een drukke job op school, 
een engagement in een aantal verenigingen en een 
vleugje dans om het leven wat op te vrolijken.

En toch zei ik ja! Ik doe het omdat we echt een fijne ploeg 
mensen hebben die zich stuk voor stuk inzetten in onze mooie 
gemeente Evergem.

Een grote gemeente met heel wat uitdagingen.
Onze landbouw die zijn plaats verdient en moet blijven opeisen, de 
industrie die, sterk aanwezig is in sommige kernen, kansen biedt, maar ook de 
hinder voor omwonenden moet beperken. We moeten inzetten op een maximale 
mobiliteit vanuit alle hoeken van onze gemeente naar de stad en tenslotte ook nog 
zorgen voor jou, voor mij en mensen in nood.

Net daarom is politiek ondanks alle kritiek toch mooi, omdat we samen kunnen timmeren aan 
het nu en de toekomst.

Maar… ik ben ook echt wel benieuwd naar wat jij denkt. Laat het onze ploeg maar weten!

Hopelijk komen we elkaar deze zomermaanden eens tegen, op onze gezinsnamiddag op 3 september 
of een leuke zomerbar.

Geniet alvast van een mooie vakantie.
See you! 

Els Van Daele – Voorzitter
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Doe mee met  
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 

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

De nieuwe en herkozen VoorzittErs op een rij

Daphne Eggermont voor Jong CD&V • Jan Willaert voor Senioren • Marijke Balcaen voor Vrouw & Maatschappij • Els Van Daele als de nieuwe Partijvoorzitter 

onze evergemse lanD- En tuinbouWErs  
en het stikstofakkoorD 
Wij hebben in Evergem geen landbouwbedrijven die in 
2025 dicht moeten en er zijn er weinig met een hoge im-
pactscore die nauw aanleunen bij een habitat natuurge-
bied. Toch zijn wij zeer bezorgd over de toekomst van vele 
van onze Evergemse bedrijven door het voorliggende stik-
stofakkoord.

restafvalcijfer stErk gEDaalD - mooi cijfer 
gft-ophaling

Raadslid Martine Willems: Vanaf april 2021 
wordt ook in Evergem tweewekelijks het GFT 
(Groente-, fruit- en tuinafval) selectief opge-
haald.

Meer dan 1/3 van onze gezinnen kocht een klei-
ne of grote GFT-container. Gedurende 9 maan-
den werd 38,68 kg per Evergemse inwoner op-
gehaald, GFT dat dus niet in de witte huisvuilzak 
terecht kwam.

Dit resulteert uiteraard ook in een daling van 
het restafval: 23,2 kg per Evergemse inwoner. 
Wij behalen hierdoor voor het eerst de doel-
stelling van max 130 kg restafval per inwoner.

Raadslid Sven Roegiers: We hopen in de 
toekomst dit cijfer nog te verbeteren door de 
inwoners die nog niet over een GFT-container 
beschikken te stimuleren.

Via de website van onze gemeente Evergem 
kan je online de GFT containers bestellen.

wist je DatJEs… 
Raadslid Annie Goethals het project 
omtrent de gele dozen verder blijft opvolgen 
om deze uit te rollen voor de +65j.

nieuwe vergunning. Zij zullen niet kunnen genieten van de 
compensaties waar zoveel over gecommuniceerd wordt. Ze 
zullen de keuze hebben om veel minder dieren te houden, 
zwaar te investeren met een beperkte VLIF-tussenkomst of 
gewoon moeten  stoppen. Ook de Evergemse landbouwers 
zullen hun deel doen, maar het moet op een werkbare ma-
nier zijn.  Daarom steunen wij de verschillende acties die zij 
voerden en volgen wij met veel aandacht de vele ingedien-
de bezwaren verder op. We hopen dat de Vlaamse Rege-
ring hiermee rekening zal houden. 

Filip Huysman 
Schepen voor 

land- en tuinbouw

Schepen Filip Huysman: 
Velen onder hen worden 
geconfronteerd met moei-
lijke of niet uitvoerbare 
maatregelen die vaak pas 
naar boven zullen komen 
bij de aanvraag van een 



extra spEElruimtE en groEn in riEmE
De werken in het koppelingsgebied Rieme-Noord 
(ter hoogte van de Kerreweg in Rieme) zijn afge-
rond. Een boomgaard met 38 fruitbomen, onge-
veer 20.000 m² nieuw bos, 34 dreefbomen en 
een brede struikengordel richting Zonneberg zal 
Rieme elk jaar kleurrijker en biodiverser maken.

Het nieuwe bos en de buurttuin met boomgaard 
zullen enerzijds een groene buffer vormen tussen 
de woonkern van Rieme en de bedrijventerreinen 
ten noorden ervan en anderzijds een belevings- 
en ontmoetingsplek worden voor de bewoners 
van Rieme en de werknemers van de bedrijven. 
Ook de kinderen kunnen er naar hartenlust ra-
votten.

Parlementslid en gemeenteraadslid Joke 
Schauvliege: “Ik ben zo blij om de vele koppe-
lingsgebieden gerealiseerd te zien die ik zelf heb 

goedgekeurd of opgestart tijdens mijn minis-
terschap. Het is zo fijn te zien dat de inwoners 
hun weg vinden naar deze groene plekken in 
Langerbrugge, Belzele, Doornzele en Rieme.”

Raadslid Sven Roegiers: “Ik vind extra groene 
ruimte heel belangrijk. De samenwerking met de 
provincie, de haven en Vlaanderen heeft heel 
veel mooie realisaties opgeleverd. Meer van dat.” 
Voorzitter Els Van Daele is een trotse Riemse: 
“Eindelijk krijgt Rieme waar het recht op heeft. 
Met enkele Riemenaren hebben we zo’n 24 jaar 
geleden Rieactie boven de doopvont gehouden. 
Het doel was om met de komst van de haven de 
bestaande bedrijven en landbouwers toekomst te 
garanderen en de levenskwaliteit van de inwoners 
te verhogen. Het resultaat is top!”
Hopelijk komen jullie ook eens Rieme-Noord ver-
kennen?

honDEn aan De lEibanD 
De natuur (en dus ook het landbouw-
gebied) is voor veel wandelaars de 
ideale plek om de hond mee uit wan-
delen te nemen. Niets leukers dan 
een stevige wandeling met de trou-
we viervoeter. Dit houdt zowel baas-
je als hond in een optimale conditie. 
Honden zijn van harte welkom in de 
natuur, maar enkel aan de leiband. 
Enkel in losloopweides mag je hond 
vrij rondlopen.

Waarom moeten honden aan de 
leiband?
• Om de natuur te beschermen.
• Uit respect voor andere bezoekers.

Wist je dat sommige honden be-
smet kunnen zijn met een parasiet?
In hondenpoep kán de Neospora 
Caninum parasiet zitten. Honden 
die hun behoefte doen in of aan de 
rand van de wei zijn zo een groot 

wist je DatJEs… 
De CD&V senioren op 10 oktober 2022 om 14h00 in het ontmoetingscentrum  
van de Cardijnwijk Katrien Schryvers hebben uitgenodigd, met als thema rusthuizen van de toekomst.

wist je DatJEs… 

EVErgEm Dooft ’s nachts  
haar openbare VErliChting
Net zoals bij vele gezinnen en bedrijven heeft 
het gemeentebestuur te kampen met explosief 
hoge energiekosten. Het gemeentebestuur zal 
in 2022 maar liefst 800 000 euro betalen voor 
het energieverbruik van de openbare verlich-
ting.
 
Om ons verbruik energiezuiniger te maken, 
gaat het bestuur vanaf 2023 overgaan tot het 
doven van de straatverlichting op landelijke we-
gen en in wijken tussen middernacht en 5u ‘s 
morgens. Op de belangrijke verbindingswegen 

zal de verlichting zoals vanouds blijven bran-
den. Op vrijdagnacht en zaterdagnacht zal 
trouwens àlle verlichting blijven branden gezien 
er dan ook ’s nachts activiteiten plaatsvinden.
 
Deze maatregel zal de Evergemse belastings-
betaler 160 000 euro per jaar minder kosten.

Lucas Van der Meersch 
1ste schepen openbare 
werken, nutsvoorzieningen 
en energiebeleid

gevaar voor koeien. De Neospora 
is namelijk de belangrijkste oorzaak 
van abortussen bij koeien. Door 
besmette hondenpoep die in het 
(kuil)gras terecht komt kan een koe 
besmet worden.

Jan Van de Walle 
fractievoorzitter

Mario Craeynest ©



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!

voorzitter.cdenvevergem@gmail.com

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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EvErtjE de FiEtshEld
Raadslid Annie Goethals: Was u ook aanwezig op de eerste editie 
van Evertje de Fietsheld? Op 18/04/2022 organiseerden we samen 
met 2 andere Evergemse verenigingen dit leuke evenement voor de 
kleuters van het 1ste tot en met de 3de kleuterklas. 

Schepen Jonas De Wispelaere 
– cultuur en evenementen: 
Het was een succes! Bij warm 
weer genoten de jonge gezin-
nen ondertussen ook van de 
trekpaardenkeuring, een traditie 
die we in ere moeten houden. 
Het wordt tevens een zomer die 
bol staat van de evenementen. 
Momenten waarop mensen kun-
nen feesten en bijbabbelen bij 
een drankje, we zien het graag 
gebeuren. 

iedereen welkom

Gezins– en 
ontmoetinGs-

daG
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zaterdag 3 september om 13:30 uur
Feestzaal ‘De Molen‘ - Goeiingen 12 - Wippelgem

Fietstocht 28 km. Start tussen 13:30 u. en 14:30 u. op 
eigen tempo langs landelijke wegen. Met tussenstop en 
frietje bij aankomst.

Optreden plaatselijke band TS Corneel om 16:30 uur.

Springkastelen festijn (4 stuks) voor de kleinsten, pret 
verzekerd

Doe mee en stuur het aantal deelnemers door naar 
cdvevergem@gmail.com voor 25 augustus.
Of contacteer Jan Willaert 0479 50 99 30. Prijs leden 
en -14 jaar GRATIS / Niet leden: 6,00 € pp +14jaar  
’BE84 8902 0403 26 59’ ‘fietstocht – x personen’
Idee-tip: steun ons. Word nu lid via evergem.cdenv.be 
voor 6 euro en fiets gratis mee.

Inschrijven 
fietstocht
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Doorlopend
Ontdek de zoete 
zonde van Daphné 

Als gemeente bieden we vanaf juli gratis her-
bruikbare bekers aan voor straatfeesten en 
kleinere evenementen. Daarnaast werken we 
aan een gebruiksvriendelijker aanvraagformulier 
dat we graag in het najaar willen lanceren. Wordt 
vervolgd!


