
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 gemeente  

waar het goed is  
om te wonen! 

Fiscale 
rechtvaardigheid:  
dE stErkstE 
schoudErs dragEn  
dE grootstE lastEn
De havenactiviteiten leveren welvaart op voor onze 

bedrijven en inwoners, maar creëren ook bijkomende 

lasten (politie, brandweer, wegen,…)

 

Het is dan ook zaak om deze extra lasten niet op 

onze gezinnen te verhalen maar op een correcte 

manier te verdelen tussen de bedrijven in verhouding 

tot hun grootte.

 

Daarom zullen we de heffing op drijfkracht die heden 

als onrechtvaardig wordt ervaren, afschaffen en 

koppelen aan een omvorming van de milieubelasting 

naar een bijdrage op het gebruik van oppervlakte 

in onze gemeente via een vrij eenvoudige tarifering. 

De globale belastingdruk zal niet stijgen. Er zijn 

bovendien uitzonderingsmaatregelen voorzien voor 

oppervlakte-intensieve sectoren zoals de land- en 

tuinbouw.
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een gemeente waar 
landbouw, groen 
en open ruimte de 
pErfEctE mix vormEn
• de bouwmogelijkheden voor de verdere 

aansnijding van open ruimte worden verder 

ingeperkt. Kwalitatieve verdichting kan waar 

dit een win-win voor haar omgeving biedt. 

• de bufferingsprojecten rond de kanaaldorpen 

worden vervolledigd én onderhouden.

• landbouwers zijn de grootste natuur- en 

openruimtemanagers die onze gemeente 

rijk is. We gaan samen met hen verder aan 

de slag om een win-win te creëren tussen 

nieuw belevingsgroen en voldoende en ren-

dabele ruimte voor landbouwactiviteiten. 

EvErgEm  
prEttigE  
fEEstdagEn! 



De feestdagen staan voor de deur. Terug een moment om eventjes stil te staan bij de 

afgelopen maanden. Waar zijn we mee bezig geweest en wat willen we voor de toekomst. 

Binnen onze eigen partij hebben we afgelopen zomer onze bestuursploeg vernieuwd. 

Jan Spaas

“Ik heb tijdens de verkiezingspe-

riode het voorzitterschap met veel 

plezier op mij genomen en veel 

geleerd over samenwerken en voor-

uitgaan in spannende tijden. Ik ben 

trots dat ik deel uitmaakte van een 

hechte groep mensen die van hun 

idealen werkelijkheid willen ma-

ken. Ik geef gerust de fakkel over 

aan Jan De Kesel een geweldige 

persoon en ik blijf als een gepassio-

neerd bestuurslid deel uitmaken van 

de CD&V familie.”

Jan De Kesel

Ik wil als nieuwe voorzitter actief verder werken aan de ver-

nieuwing die de partij doorvoerde en wens een inspirerende en 

constructieve samenwerking, waarin ruimte is voor een open 

debat over de zaken waar de mensen echt van wakker liggen. 

CD&V doet wat ze belooft. De drie speerpunten waarmee we 

naar de kiezer trokken, waren de realisatie van veilige fietspa-

den, het rustig, landelijk en groen houden van onze gemeente, 

en het bruisende verenigingsleven intact houden.

Maar liefst 50 miljoen euro aan investeringen staan gepland 

om van Evergem een nog mooier en beter plekje te maken 

dan het al was. 

Woord vooraf voorzitter:

we zetten mee onze 
schouders onder een bruisEnd 
vErEnigingslEvEn 
Onze verenigingen dragen we hoog in het 

vaandel. Ook de komende jaren worden ze 

maximaal ondersteund in wat ze doen. Zo 

wordt tegemoet gekomen aan het wegval-

len van de provinciale subsidie voor koren, 

volksdansgroepen en fanfares. Verder blij-

ven de subsidies behouden en wordt een 

burgerbudget uitgerold. Onze Evergemse 

tradities worden in ere gehouden: markten 

en jaarmarkten worden bijkomend onder-

steund, foorreizigers zullen in Evergem geen 

standgeld meer moeten betalen.

evergem wordt  
dE fiEtsgEmEEntE van vlaandErEn: 

• Er komen veilige fietspaden langsheen Daasdonk/Bos-

straat, Zwaantje, Vaartstraat-west, Hooiwege, Singel, 

Stoepestraat. 

• Langendam en Droogte zijn opgestart en worden zo 

snel als mogelijk voorbereid voor uitvoering. 

• Er komt een fietstunnel onder de Christoffelweg om 

Evergem-centrum voor fietsers op een veilige manier 

met de trein-tram en aan te leggen fietssnelweg rich-

ting Gent te verbinden. 

• Tot slot zal er in meer verstedelijkte zones geëxperi-

menteerd worden met fietsstraten en schoolstraten

Het gemeentebestuur wil 45 kilometer nieuwe, veilige fietspaden aanleggen. Dit 

vormt één van de kernpunten van ons beleid. De omvorming van de R4 zal 

gepaard gaan met de aanleg van fietsbruggen ter hoogte van Walgracht en de 

Hoogstraat om de woonkernen en de haven met elkaar op een veilige manier 

de te verbinden. Ook de fietssnelweg Gent-Evergem-Sleidinge, een fietssnelweg 

langsheen Durmakker en de voltooiing van de Fietssnelweg F40 langsheen de 

R4 vormen prioritaire projecten. 

Ik wil iedereen een bruisend en sprankelend jaar
 toewens

en.

Stralend en schitterend, gezo
nd en

 ge
luk

kig
, zo

rgeloos en prachtig!”

Jan De Kesel 

Voorzitter CD&V Evergem 

Filip Acke CD&V secretaris 

investeren in lEEfbarE dorpEn
De grootste investeringen gaan naar nieuwe infrastructuur voor: 

• nieuwe school- en sportgebouwen in Evergem-centrum

• Nieuw zwembad te Ertvelde

• Nieuw woonzorgcentrum ter Caele

Tevens zal ook de dorpskern van Rieme een volledige make-over krijgen

doe mee met cd&v
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:

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