
Nieuwjaarsontbijt: 
"gezelligheid troef"

Ook dit jaar mochten we weer vele mensen 
begroeten op ons jaarlijks ontbijt. Niks zo 
gezellig als een heerlijk ontbijt gesmaakt met 
een klassespreker zoals dit jaar. Niemand 
minder dan Europees raadslid Tom 
Vandenkendelaere sprak de aanwezigen 
toe. Een jonge gedreven parlementair die ons 
haarfijn enkele weetjes uit de doeken deed; 
van de brexit tot de details van onze export 
binnen en buiten de Europese grenzen. De 
afwezigen hadden weer ongelijk, met dank 
aan ons onvermoeibaar feestcomité van 
CD&V Stekene onder leiding van Luc Strobbe.

Zwerfvuil is één van de grootste bronnen van ergernis voor de burgers. Het is 
afval dat vaak verloren is voor recyclage en het kost de verschillende overheden 
handenvol geld.

Ook onze gemeente wordt met de schade en kosten van zwerfvuil geconfronteerd langsheen 
de fietsroutes, de waterlopen, bij evenementen,... Het zwerfvuil brengt ook tal van schade toe 
aan natuur en dieren. Bij het maaien en oogsten van velden en weiden belanden soms stukjes 
weggegooide blikjes en ander zwerfvuil in het 
veevoeder. Die veroorzaken letsels in de magen 
van runderen, met ziekte of zelfs overlijden tot 
gevolg. Een aanzienlijk deel van zwerfvuil, 
namelijk 40 %, bestaat uit eenmalige 
drankverpakkingen van plastic flessen en blikjes 
of restanten ervan. Actie voeren (sensibiliseren, 
enz) lijkt vaak dweilen met de kraan open. 
Statiegeld op PET-flessen en blikken kan ervoor 
zorgen dat mensen die dingen niet meer 
achteloos weggooien. Ze zullen er dan mee naar 
de winkel gaan omdat ze er geld voor 
terugkrijgen. Statiegeld kan dus een essentieel 
onderdeel zijn om op een duurzame manier 
zwerfvuil te bestrijden. Studies tonen aan dat 
mensen door het invoeren van statiegeld op 
deze verpakkingen 70 tot 90 % minder afval 
weggooien en dat het zwerfvuil tot 40 % kan 
verminderen. Daarom pleit CD&V ervoor dat 
Stekene zou toetreden tot de Statiegeldalliantie 
die vraagt om het statiegeldsysteem in te voeren 
voor plastic flessen.

ZWERFVUIL: EEN GROTE 
ERGERNIS VOOR VELE 
INWONERS!

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 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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Nicole Van Duyse
(nicole.vanduyse@skynet.be)
www.stekene.cdenv.be

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

in Stekene
stekene.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-Stekene jaargang 18 - April 2018.
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Beste inwoners,
In dit huis-aan-huisblad kan je de 
standpunten van CD&V Stekene lezen 
over een aantal actuele thema's. Je 
leest de ware reden waarom wij ons 
onthielden op de stemming bij de 
overname van het gildenhuis. Over de 
grote ergernis van onze inwoners ivm 
het zwerfvuil. We geven onze visie mee 
over de windmolens op Stekens 
grondgebied. Tot slot lees je ook hoe de 
provincie de gemeenten ondersteunt, 
door te investeren in fietspaden, o.a. in 
Klein-Sinaai. Veel leesgenot,
Nicole Van Duyse, Voorzitter CD&V.

"De nieuwe weg            
           vooruit"

Lijsttrekker  Maaike Van Puyenbroeck
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Statiegeld voor plasticflessen brengt zwerfvuil 

terug tot wel 40 % minder afval.



Op vrijdag 16 maart startte ik met mijn 
allereerste huisbezoeken ooit. 
Ik bezocht die dag meer dan 100 Stekense 
handelaars onder het motto: "Zit je met 
een ei... vertel het mij".  Onze zelfstandigen 
zijn de motor achter een bloeiende lokale 
economie en bijgevolg dus een belangrijke 
doelgroep die gehoord moet worden. Of je 
nu ondernemer bent in het centrum  van 
Stekene  of  in een deelgemeente of wijk 
zoals Klein-Sinaai, Hellestraat, Koewacht 
of Kemzeke,... iedere mening telt!  
Bovendien vind ik het uitermate belangrijk  
dat deze werkwijze ervoor zorgt dat  de 
mensen ergens terecht kunnen met hun 
vragen, problemen of ideeën.
De reacties die ik mocht ontvangen waren 

uitermate positief.  Sommige 
ondernemers grepen effectief deze kans 
om 'hun ei' eens kwijt te kunnen en 
contacteerden me vrij snel na mijn 
bezoekje. Een voorbeeld van hoe politiek 
dicht bij de burger kan en moet staan.  

Tijdends de gemeenteraad van maart 
werd gestemd over de ontwerpakte die 
ervoor zorgt dat het beheer van het 
Gildenhuis zal worden overgedragen naar 
de gemeente vanaf 1/4/2018. Er werd 
hierbij gekozen voor een erfpacht van 
bepaalde duur. Gedurende een termijn van 
30 jaar zal de gemeente, mits betaling van 
een jaarlijkse vergoeding het 
erfpachtrecht verkrijgen over de feestzaal. 
Een prima regeling wat ons betreft, indien 
deze doordacht en efficiënt is! Iedereen 
weet dat het Gildenhuis op veel vlakken 
aan een grondige renovatie toe is. Wat 
wordt als een grote herstelling aanzien en 
wat niet? En vooral, wie zal deze zware 
herstellingen en onderhoudkosten 

financieren? Hiervoor bestaan NOG GEEN 
CONSENSUS tussen gemeente en VZW. 
Beide willen geen investeringen 
doen...dus wie is de dupe? Bovendien eist 
de meerderheid de mogelijkheid om deze 
erfpachtregeling eenzijdig na elke 5 jaar te 
kunnen opzeggen mits 1 jaar vooropzeg. 
Dit is ONWETTIG en dus in strijd met de 
erfpachtwet die een minimumduur van 27 
jaar voorschrijft. Hierdoor verkeren de 
gebruikers van het Gildenhuis, 
voornamelijk onze Stekense 
verenigingen, in de grootste 
ONZEKERHEID naar de toekomst toe. Zij 
verdienen een betere uitgewerkte 
structuur. Wij blijven een verenigingspartij 
en willen daarom een doordachte regeling

Wist je dat... 

de provincie Oost-Vlaanderen nieuwe 
fietswegen en een fietsbrug realiseerde in 
Stekene? 

Eind 2017 zorgde de provincie, samen met 
Stekene en Sint-Niklaas, er voor dat de 
fietsbrug over de Stekense Vaart werd 
afgewerkt. Deze brug zorgt voor een veilige 
verbinding tussen de Weimanstraat en 
Koebrugstraat. Dit in het kader van het 
Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk. Deze 
fietswegen zorgen voor functioneel 
fietsverkeer naar bv het werk of school. 

De nieuwe aangelegde fietspaden zijn 2,6 km 
lang. Er volgen nog wegen- en 
rioleringswerken waardoor het fietspad kan 
worden doorgetrokken tot aan het kruispunt 
Zwaanaardestraat Keizerstraat. 

Dankzij de nieuwe brug kunnen fietsers veilig 
op het vrijliggende fietspad blijven fietsen. Zo 
vermijden ze de brug waar het autoverkeer 
passeert. 

Er werd gezorgd voor 600 meter aanliggende 
fietspaden en 2 km vrijliggende fietsweg. De 

fietswegen werden voor 80% gesubsideerd 
door de provincie Oost-Vlaanderen.

De stad Sint-Niklaas betaalde 1.227.722,71 € 
en kreeg een subsidie van 558.840,59 € voor 
het fietspad langs de Weimanstraat. 

De gemeente Stekene betaalde 1.128.203,33 
€ en kreeg een subsidie van 454.166,03 € voor 
het fietspad langs de Koebrugstraat. Het 
Vlaams Gewest levert een bijdrage van 
506.503,30 € in de subsidie. 

De gemeente Stekene en de stad Sint-Niklaas 
betaalden elk de helft van de brug en 
ontvingen hiervoor elk een subsidie van 
22.417,51 € van de provincie Oost-
Vlaanderen.

Nicole Van Duyse
Provincieraadslid Oost-Vlaanderen.
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Noteer alvast: Maaike steakt... op 
zaterdag 15 september 2018.

BEHEER GILDENHUIS... 
EEN GEMISTE KANS?

Zit je met een ei... vertel het mij!

Windmolens in Stekene?
Gelezen in de krant : "Stekene zegt 
neen tegen windmolenpark langs E34, 
buurgemeente Moerbeke ziet het wel 
zitten".
Wase Wind en Engie Electrabel plannen een 
windmolenpark van 6 windmolens langs de 
expresweg E34. Dit windpark zou voldoende 
electriciteit kunnen leveren voor alle 
Stekense en Moerbeekse gezinnen. Immers, 
onze o-zo vanzelfsprekende 
energiebevoorrading is niet meer o-zo 
vanzelfsprekend. Steeds grotere 
afhankelijkheid van buitenlandse 
leveranciers, reserves van fossiele 
brandstoffen slinken, het gebruik van 
fossiele brandstoffen creëert een grote CO2-
uitstoot... Conclusie: er moet "iets" 
gebeuren! Met veel uiterlijk vertoon 
tekenden op 19 juni 2015 de burgemeesters 
van negen Wase gemeenten, samen met de 
provincie, een ambitieus Europees 
Burgemeesterconvenant, "Waasland 
Klimaatland".  Dit convenant  heeft de 
ambitie om tegen 2020 20 % minder CO2 uit 
te stoten. Windmolens kunnen daaraan 
"iets" doen...
Maar wat zegt het Stekense schepencollege:  
neen. Wat is een handtekening nog waard in 
Waasland Klimaatland? Of is het puur 
populisme?  Zo ontlopen ze hun 
verantwoordelijkheid en laten de 
uiteindelijke beslissing over aan "anderen"... 
Daartegenover, onze kleine buurgemeente 
Moerbeke neemt wel plichtbewust haar 
aangegaan engagement op! Het spreekt 
voor zich dat deze realisatie ten volle  
rekening houdt met de wettelijke bepalingen 

3
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