
Meer dan 150 aanwezigen konden 
genieten van onze steak-friet avond. Het 
was tevens de avond dat kersverse 
lijsttrekker Maaike Van Puyenbroeck de 
aanwezigen toesprak nadat ze eerder dit 
jaar werd aangeduid als lijsttrekker voor 
CD&V Stekene voor de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen. Maaike 
benadrukte dat onze ambitie ligt in het 
terug meebesturen van onze gemeente. 
Hier en daar moeten enkele andere 

klemtonen gelegd worden. Mieke Van 
Hecke, gewezen topdame van het 
onderwijs, wist ook alle aanwezigen in te 
pakken met haar uiteenzetting over onze 
partij en hun vertegenwoordigers. 
Robrecht Bottuyne, vlaams 
parlementslid gaf ons een stand van 
zaken ivm het energieplan. Nationaal 
jongerenvoorzitter Sammy Madhi had 
de eer en het genoegen onze nieuwe 
lijsttrekker voor te stellen aan het 

publiek. Als kers op de taart kwam 
Vlaams Minister Joke Schauvliege, 
Maaike een hart onder de riem te steken 
om haar veel succes te wensen in de 
komende drukke periode. Bij al de 
aanwezigen was duidelijk te horen dat 
we volgend jaar deze uitgave zeker gaan 
herhalen. Noteer alvast 15 september 
voor ons tweede Maaike steakt...

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 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
(cdenv.stekene@gmail.com)
www.cdenv.stekene.be

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

in Stekene
Stekene.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Stekene jaargang 18 - januari 2018.

In naam van  al onze CD&V-mandatarissen en bestuursleden, wil ik jullie 
van harte een gelukkig nieuwjaar toewensen en dat al jullie dromen moge 
uitkomen.
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GELUKKIG NIEUWJAAR 
STEKENE
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In dit blad vinden jullie 3 thema's die ons 
momenteel nauw aan het hart liggen: 
verkeersveiligheid met o.a. het fietspad in de 
Nieuwstraat, het te dure project voor het 
zomerhuis en de toekomst van het 
Gildenhuis. Dank ook aan iedereen die onze 
veilig-naar-schoolactie heeft ondersteund 

met het ophangen van de affiche. Momenteel 
werken we verder aan de thema's die wij 
belangrijk vinden voor de toekomst van 
Stekene. Wij hopen elkaar te onmoeten op 
ons ontbijt van 21 januari om op een gezellige 
wijze het nieuwe jaar in te zetten. 
Nicole Van Duyse, CD&V Voorzitter Stekene.

Maaike steakt...



 ITEMS WAAR WIJ ECHT WAKKER VAN 

LIGGEN !!!

* Zomerhuissite

* toekomst Gildenhuis

* fietspad Steengelaag

Wat met onze Zomerhuissite? Moet dit echt zoveel 
kosten? Gaat het Gildenhuis verdwijnen? Komt er dan 
toch geen fietspad langs het gelaag in de 
Nieuwstraat? 

Dat de site van het Zomerhuis een deftige verfrissing nodig heeft 
is meer dan op zijn plaats, maar dat het zoveel moet kosten is 
een ander paar mouwen. Men kan er toch iets betaalbaar 
neezetten dat multifunctioneel kan gebruikt worden naar 
verenigingen toe.

De mensen van parochiale werken gooien de handdoek en 
wensen het Gildenhuis te verkopen. De gemeente heeft dit 
begrepen dat ze dit niet zomaar kunnen loslaten en dat ook hier 
weer onze vereningingen niet de dupe van mogen worden. 

Gelukkig is er op tijd ingegrepen en werden de groepen die er 
vaak gebruik van maken gehoord. Het is het beste voor iedereen 
dat men hier uit geraakt, zodoende dat ons Gildenhuis kan 
blijven bestaan.

De aanleg van het afgezonderd fietspad via de Nieuwstraat en 
langs het Steengelaag heeft uitstel gekregen door 
bezwaarschriften om gelijk welke reden ook. Als CD&V Stekene 
kunnen wij echt niet begrijpen dat je hier tegen kunt zijn. Dit 
fietspad had er jaren geleden al moeten liggen. Veiligheid naar 
de vele tientalle schoolkinderen die dagelijks dit gaan gebruiken  
staat bovenaan ieder zijn lijstje.
Wil je ons op de voet volgen kijk gerust op 
www.stekene.cdenv.be

Lutgarde Oste winnaar "velig naar 
school affiche-actie"

Proficiat aan onze winnaar Lutgarde Oste voor het 
ophangen van onze "veilig naar school" affiche. 
Het was goed te zien dat er heel wat mensen begaan zijn 
met de veiligheid van onze kinderen en kleinkinderen op 
weg en terug van school. Het zal voor ons dan ook in de 
campagne een heel uitgesproken item blijven. We hopen 
dat Lutgarde en haar familie zullen genieten van ons 
aangeboden ontbijtmand....

Met fluohesje aan en vangtang trokken we op pad. Jong en oud, 

want dit is een item dat ons allen aangaat.

CD&V Stekene maakt schoon...

Samen met de CD&V mandatarissen ging onze 
lijsttrekker Maaike op pad voor de handen uit de 
mouwen te steken, want een propere gemeente is een 
aangenaame gemeente om te wonen.

Ondanks de goede inspanningen van onze gemeente, de groen-
en milieudienst in het bijzonder, haalden wij in een goed uur bijna 
5 zakken zwerfvuil op. De CD&V milieuploeg vertrok aan het oud 
station, via Nieuwstraat, sporthal, Markt, Dorpstraat en zo via de 
route terug naar het oud station.
Mensen blijven sensibiliseren is onze boodschap. Zwerfvuil hoort 
niet thuis in onze gemeente.
Het is de bedoeling dat we in de loop van het jaar ook nog andere 
buurten en deelgemeenten gaan bezoeken met onze vuilniszak.

Onze winnaar Lutgarde Oste met partner, samen met onze 

lijsttrekker.




