wichelen.cdenv.be
INFORMATIEBLAD CD&V - JAARGANG 14 - DECEMBER 2014

Komt er dan toch een veilig fietspad
op Bogaert?
Pagina 4

Voltooiing uitbreiding rusthuis in
zicht
Pagina 5

Nieuwe amfibieëntunnels tussen Wichelen en Wetteren
Pagina 4

In dialoog met de inwoners
2de geslaagde Oranje Tafel
Pagina 8

CD&V PLUS WENST JULLIE
EEN SFEERVOLLE KERST EN
EEN ENERGIERIJK 2015

VEILIG FIETSPAD OP BOGAERT
DANKZIJ CD&V PLUS
Er zijn dan toch plannen om een veilig fietspad aan te leggen op
Bogaert te Wichelen. Niets te vroeg vindt CD&V PLUS. Bogaert
behoort reeds jaren tot een van de meest onveilige straten in onze
gemeente.
Fractieleder Luc Van Leuven: “We
hebben het dossier van Bogaert sinds
2006 verschillende keren op de gemeenteraad gebracht. De verschillende
voorstellen om de verkeersveiligheid
te verbeteren en de aanleg van een
veilig fietspad werden na veel discussie
gedeeltelijk goedgekeurd. Een voorstel

om de situatie grondig aan te pakken
werd door SAMEN nooit aanvaard.
‘We zullen dit uitvoeren als het ons
past’ was hun visie op verkeersveiligheid op onze gemeente.”
CD&V PLUS was aangenaam verrast
bij het lezen van een artikel over het

bezoek van provinciegouverneur Briers
in de krant waarbij er nu toch plannen
zijn om een fietspad aan te leggen op
Bogaert.
Fractieleider Luc Van Leuven heeft
naar aanleiding van dit artikel op de gemeenteraad van 26 juni de vraag gesteld
naar plannen voor de aanleg van dit
fietspad. ‘Het proces loopt nu’ was het
antwoord van de burgemeester.
CD&V PLUS is blij dat er, door 7 jaar
het dossier op de agenda te blijven
plaatsen, eindelijk weer hoop is voor
een veilige Bogaert. Het is nu aan de
meerderheid om woord te houden.

GEWESTELIJKE SUBSIDIES VOOR NIEUWE AMFIBIEËNTUNNELS
TUSSEN WICHELEN EN WETTEREN
Enkele jaren geleden werd ter hoogte
van Moleneed en Braektestraat een
eerste amfibieëntunnel aangelegd tussen
Wichelen en Wetteren.
In uitbreiding hiervan werd een project
uitgewerkt om bijkomende tunnels
te plaatsen. Hiervoor werd een dossier ingediend bij het gewest. Vlaams
minister van Natuur Joke Schauvliege
heeft ons laten weten dat ze hiervoor
een subsidie toekent van € 14.448,00.
Dit project is één van de 28 projecten
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die in 2015 subsidies krijgen en dit om
de Vlaamse en Europese natuurdoelen
te halen.
De tunnels worden uitgevoerd als ontsnipperingsmaatregel voor de kamsalamander in de Zandleemstreek.
De gemeente Wichelen en Wetteren
zullen hiervoor nauw samenwerken.
Beide gemeentes zullen zorgen voor
de nodige mankracht en machines. Zo
moet er enkel materiaal aangekocht
worden.

NIEUW WOONZORGCENTRUM
NADERT ZIJN VOLTOOIING
Wie al eens passeert aan het woonzorgcentrum van het OCMW,
heeft al gemerkt dat de bouwwerken van het nieuwe deel hun
einde naderen. In het voorjaar van 2015 zal dit deel in gebruik
kunnen genomen worden (weliswaar meer dan een jaar later dan
de oorspronkelijke planningen).
We laten ons OCMW-raadslid Karlien
Vereecken even aan het woord.
- Wat vind je van het nieuwe woonzorgcentrum?
Het zal mooi worden, en er is veel
aandacht besteed aan de noden van de
dementerenden. Zowel de inrichting, de
ruime kamers als de tuin en binnentuin
zullen zeer praktisch zijn en huiselijke
sfeer uitstralen. Maar wat mij wat zorgen baart, is of het verzorgend personeel wel genoeg tijd zal hebben om de
bewoners een goede verzorging te bieden. Ik denk dat dit wordt onderschat.
Niet dat ik twijfel aan de capaciteiten
van het personeel, maar dementerenden hebben nu eenmaal meer zorg en
aandacht nodig dan gewone bewoners.

En ik denk dat dit de grootste bekommernis en het belangrijkste argument is
voor de familie wanneer men een ouder
of grootouder laat opnemen. Welke
kleur van verf er aan de muur plakt of
welke plant er in de tuin staat, is dan
toch nog steeds van minder belang.
- Wat bedoel je daarmee?
Men heeft soms een verkeerd beeld van
dementie. Voor dementerenden of alzheimerpatiënten die in de eerste fase(s)
van hun ziekte zitten is het concept
ideaal : ik bedoel hiermee de patiënten
die nog zelfstandig kunnen stappen,
eten, praten en zichzelf persoonlijk min
of meer kunnen verzorgen. Maar meer
dan de helft van de patiënten komen na
een paar jaar al in een fase dat ze niet

meer kunnen zitten - laat staan stappen - niet meer praten, niet zelfstandig
kunnen eten – enkel vloeibaar voedsel en de volledige persoonlijke verzorging
aan het verzorgend personeel moet
worden overgelaten. Voor die mensen
moet veel tijd worden vrijgemaakt om
een goede menswaardige verzorging te
krijgen. Ik hoop dan ook dat hiermee
rekening zal gehouden worden bij de
personeelsbezetting.
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WAT MAAKT U GOED
GEZIND IN ONZE
GEMEENTE?

In dialoog met de inwoners

ORANJE TAFEL

Voor onze 2de Oranje Tafel kozen we een actueel thema: de energievoorziening en wat we kunnen doen om een afschakeling van
het elektriciteitsnet te voorkomen. Er daagde dan ook een zeer
gevarieerd publiek op in de Kapel in Bruinbeke.

Chris was één van de pioniers die
onderzochten hoe we in Vlaanderen

De volgende Oranje Tafel plannen
we in het voorjaar. Hiervoor zullen
we jullie een uitnodiging met locatie,
uur en thema bezorgen.
Hou jullie brievenbus in de gaten

energie kunnen winnen uit onuitputtelijke natuurlijke bronnen zoals wind
en zon. Hij was dan ook de drijvende
kracht achter de eerste windmolens aan
de E17 in Kruibeke.
Hij liet ons zien waar de knelpunten zitten in onze energiebevoorrading maar
ook waar de oplossingen moeten gezocht worden. Zuinig zijn met energie
is al een goed vertrekpunt, en met de
juiste investeringen moet het mogelijk

zijn om tegen 2050 alle elektriciteit uit
onuitputtelijke natuurlijke bronnen te
winnen, als we het maar op Europese
schaal bekijken.
Na de vragen uit het publiek werd er
nog een tijdje nagepraat en was er ook
de gelegenheid om persoonlijke vragen
te stellen aan de expert.
Alweer een geslaagde Oranje Tafel
dus. Misschien zien we ook jou op de
volgende editie?

Wil je lid worden van CD&V PLUS ?

Laat het ons dan weten op info@wichelen.cdenv.be
of vul hier uw gegevens in en bezorg het aan Peter De Rocker, Gebuurweg 6, 9260 Wichelen.
Naam : ..............................................................................................................................................................................................................
Straat : ................................................................................................................................................ nr. ........................ bus ........................
Postcode : ........................ Gemeente : .........................................................................................................................................................
Heb je vragen of opmerkingen, dan kan je ons ook altijd bellen op 0479/97.96.76

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 lokale contactpersoon:

Peter De Rocker
(info@wichelen.cdenv.be)
www.wichelen.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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

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

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel Fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be

De laatste maanden is het verschillende
keren in het nieuws geweest: mogelijks
is er deze winter een tekort aan elektriciteit en zullen er enkele regio’s van het
elektriciteitsnet worden afgeschakeld.
Omdat we hoorden dat er heel wat
mensen hier vragen rond hadden, nodigden we een expert uit: Chris Derde,
zoon van wijlen schepen Leon Derde.

#goedgezind

