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U komt toch ook?

Beste Kruishoutemnaren,
Gelukkig Nieuwjaar!!
Wij wensen u een goede gezondheid en
veel
optimisme toe zodat u het jaar gezwind
mag doorkomen.
Een nieuwe wind waait door de partij
met de verkiezing van dhr. Alexander
DE CROO tot nationaal voorzitter. Het
is onze politieke wens dat dit ons mag
brengen tot daadkrachtige beslissingen
die de problemen echt aanpakken en de
toekomst van onze gepensioneerden,
van onze actieven en inactieven, alsook
van onze jongeren veilig stelt.
Met uw steun kan dit lukken.
J. Van Caenegem
Voorzitter

Alexander De Croo nieuwe
partijvoorzitter Open Vld
Open Vld heeft een nieuwe voorzitter
en hij heet Alexander De Croo. Samen met zijn running mates Patricia
Ceysens en Vincent Van Quickenborne slaagde hij erin bijna 55% van
de leden te overtuigen. Het team van
Marino Keulen schaarde 45,05% van
de leden achter zich. Tijdens de eerste stemronde op 5 december viel al
het team o.l.v. Gwendolyn Rutten af.
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Marc Van Den
Berghe naar
OCMW-raad
Vanaf januari 2010 werd in de OCMWraad Rudy Gheysens vervangen door
Marc Van Den Berghe. Marc was reeds
tijdens de vorige legislatuur actief in
het OCMW en is dus goed vertrouwd
met de werking hiervan. Wij bedanken
hierbij Rudy voor de voorbije jaren van
inzet en wensen Marc alle succes toe.

Kalender
Open Vld-activiteiten
Vrijdag 22 januari
Nieuwjaarsreceptie

Begroting Kruishoutem 2010:
een lachertje!

Kerkakkers in een
nieuw kleedje
Wie regelmatig eens op de Kerkakkers vertoeft, heeft waarschijnlijk al opgemerkt dat dit domein grondig werd heraangelegd.
Naast de speelheuvels werd er ook groen aangeplant, de Finse
looppiste is voortaan verlicht en er werd een ﬁt-o-meter geplaatst.
Toen ik in 2001 in de gemeenteraad kwam, was Open Vld van meet
af aan vragende partij om dit terrein grondig te reorganiseren,
zodat deze plek de mensen echt zou uitnodigen om te komen
sporten. Zelf hadden we graag nog een aantal andere accenten
gelegd, maar het resultaat mag wel gezien worden. Toch zouden
we ook met aandrang willen vragen om de stapelplaats van bouwmaterialen tussen het scoutslokaal en de loods zo snel mogelijk af
te sluiten of beter nog, op te ruimen. Deze plaats is absoluut NIET
VEILIG voor spelende kinderen en nodigt uit tot vandalisme.

Open Vld Wortegem-Petegem
vanaf 20u
in café ‘t Schuttershof, te Ooike

Vrijdag 22 januari
Nieuwjaarsreceptie
Open Vld Zingem
van 20u tot 23u
Zaal de Korenbloem, Kerkplein
in Zingem

Zondag 24 januari
Nieuwjaarsreceptie

Zondag 26 september
Jaarlijks eetfestijn
Open Vld Kruishoutem
vanaf 12u
in de Mastbloem

De wanverhouding tussen de in de
begroting voorziene werken en de
uiteindelijk uitgevoerde werken is
immens en een flagrante aanfluiting van goed bestuur. Zoals begin
vorig jaar beloofd zouden wij op
het einde van 2009 nagaan wat er
van de 17.500.000 EUR geplande
werken werd uitgevoerd. Ziehier het
cijfer: 3.000.000 EUR of 17,5% blijkt
daadwerkelijk uitgevoerd te zijn.
Het College van Burgemeester en
Schepenen komt dus telkenjare
met grote ambitieuze investerings-

doelstellingen in de begroting naar
voor, maar faalt totaal in de uitvoering ervan.
Het is algemeen gekend dat de
belastingen in Kruishoutem, zowel
de personenbelasting (Kruishoutem
8% - t.o.v. Vlaams gemiddelde
7,14%) als de opcentiemen, vrij
hoog liggen. Een jaarlijkse hoge
begroting vergt immers aangehouden hoge belastingen van de
Kruishoutemse burger.

we dan ook vragen aan de bestuursmeerderheid de ‘good news
show’ betreffende hun jaarlijkse
investeringen te corrigeren en
geloofbaar te houden en zich vooral
meer bescheiden op te stellen. In
de volksmond noemt iedere goede
huisvader dat “de tering naar de
nering zetten”.

In 2007, 2008 en 2009 werden
achtereenvolgens respectievelijk
slechts 30%, 45% en 17,5% van de
voorziene investeringen uitgevoerd.
Of m.a.w. de meerderheid spaart
jaarlijks, op kosten van de Kruishoutemse burger.

Uit de prognoses voor de komende
jaren blijkt echter dat het reservefonds wordt opgesoupeerd en dat
er meer en hogere leningen zullen
worden afgesloten. Open Vld heeft
steeds de bedoeling gehad, waar
mogelijk, zich constructief op te
stellen in het beleid van de gemeente. Wij willen dit vooral doen
op basis van een gezonde en realistische visie.

We leven allen in financiëel moeilijke economische jaren. Mogen

Kris Taelman
Fractieleider

Alexander De Croo nieuwe partijvoorzitter Open Vld
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Open Vld kiest bewust
voor milieuvriendelijk
drukwerk.

Kruishoutem
2 Open

Belastingen
op motoren
Op de gemeenteraad van 14 december 2009 werd door de meerderheid
voor het jaar 2010 een gemeentebelasting gestemd op motoren.

Nieuwe lokalen voor de
Chiro!

Op de gemeenteraad van 14 december 2009 werd de begroting voor
2010 door de meerderheid goedgekeurd. Open Vld stemde tegen,
gezien de begroting geen weergave
is van de realiteit, zoals zij om
dezelfde reden tegen de begroting
voor 2009 heeft gestemd.

Open Vld Nazareth
van 11u tot13u
CC De Zwaan te Nazareth

STANDPUNT

Onderschrift

Open Vld Kruishoutem
vanaf 10u30
in zaal Nokra
met uitreiking van de Blauwe
Pluim aan het Gulden Eicomité
Iedereen is van harte welkom!

Zondag 31 januari 2010
Nieuwjaarsreceptie

Kris Taelman
Fractieleider Open Vld

Op zaterdag 12 december was het drummen geblazen op de partijzetel in Brussel. De tweede stemronde bleef spannend tot op het einde. Vooral omdat
tijdens de eerste stemronde de teams De Croo en
Keulen aan mekaar gewaagd waren met respectievelijk 35,69% en 36,48% van de stemmen. Maar in de
laatste rechte lijn kon Alexander De Croo de meeste
leden overtuigen. Hij kreeg 54,95% of 11.676 van de
stemmen achter zijn naam.

“Meest progressieve partij van Vlaanderen”
In zijn speech haalde Alexander De Croo het correcte
verloop van de campagne en de voorzittersverkiezingen aan: “in juni 2009 stonden we hier met z’n
allen teneergeslagen omwille van het teleurstellende
verkiezingsresultaat. Nu staan we hier opnieuw
maar ditmaal rechtop en fier. Deze democratische
verkiezingen doet geen partij ons na. We hebben
het opnieuw getoond. We zijn nog steeds de meest
progressieve partij in Vlaanderen.”

Klimaatwijken
Als het gemeentebestuur haar
inwoners echt wil aanzetten tot
energiebesparing, dan had het zich
beter geëngageerd om ook dit jaar
weer deel te nemen aan het project ‘KLIMAATWIJKEN’ (= project
waarbij men met de deskundige
begeleiding van energiemeesters,
gezinnen aanmoedigt om minder
energie te verbruiken en tot 8% te
besparen op hun energiefactuur).
Zo moeten momenteel 14 gezinnen die wensen deel te nemen aan
deze actie, dit doen als ‘Klimaatasielzoeker’ in de gemeente Zulte,
omdat de gemeente Kruishoutem
niet wil deelnemen aan de editie
2009-2010. Nochtans brengt een
deelname aan dit project bijna
geen kosten voor de gemeente met
zich mee en wordt het werk bijna
helemaal uitgevoerd door vrijwilligers.
Vorig jaar slaagden twee Kruishoutemse klimaatwijken er nog
in om samen 13,67% energie te
besparen en 13,30 ton minder CO2
uit te stoten. Daarmee zaten ze
ruim boven de 8% die vooropgesteld werd.

In de begrotingswijziging van juli
2009 werd 7.500 euro voorzien
voor de huur van containers voor
de Chiro. De oude lokalen in de
Marolle werden na een inspectie
van de brandweer, ontoegankelijk
verklaard. De containers dienen als tijdelijke huisvesting. In
september 2009 werd uiteindelijk
beslist om een locatie te zoeken
om nieuwe lokalen te bouwen
voor deze 2 jeugdverenigingen.
Aangezien de veiligheid van
jongeren ook voor Open Vld een
absolute prioriteit is, zijn wij volkomen akkoord met deze beslissing. Wij hopen dat beide Chirogroepen zo snel mogelijk weer
over eigen en goed uitgeruste
lokalen kunnen beschikken.

Toch vinden wij het zeer laattijdig
dat het College pas in juli 2009 tot
actie over ging. Het negatief verslag dateert reeds van 26/3/2008
en luidt als volgt: “De gebouwen
voldoen geenszins aan het reglement voor publiek toegankelijke
instellingen en zijn onveilig.”
Het heeft dus bijna 1,5 jaar geduurd voor het schepencollege
in actie is gekomen en al deze
tijd deze jeugdgroepen in onveilige omstandigheden heeft laten
werken. Dit is ronduit onverantwoord bestuur. Bovendien werden
in 2003 en 2006 nog renovatiewerken uitgevoerd ten belope
van meer dan 15.000 euro; die nu
totaal nutteloos blijken te zijn.

De meerderheid besliste dat deze
belasting zal worden geheven op
motoren die gebruikt worden voor
nijverheids-, handels- en landbouwdoeleinden en op de motoren
die gebruikt worden door de beoefenaars van vrije beroepen.
De belasting bedraagt 6 euro per
eenheid en per breuk van kilowatt,
met een vrijstelling voor de eerste
25 kilowatt.
Bij nazicht wordt deze belasting
hoofdzakelijk betaald door nijverheidsinrichtingen waar dus
machines, motoren en outillering
geplaatst zijn.
Open Vld stemde tegen deze
belasting op motoren, omdat dit in
werkelijkheid een dubbele aanslag betreft. De kostprijs van o.a.
voormelde motoren dienen jaarlijks
door de bedrijven bij het kadaster
aangegeven te worden. Op basis
van deze aangiften wordt jaarlijks
een kadastraal inkomen bepaald,
waarop elk bedrijf jaarlijks normaal
een onroerende voorheffing moet
betalen, geïnd door de federale
staat.
Evengoed als de opbrengst van de
opcentimen op particuliere woningen, komt ook deze onroerende
voorheffing via federale weg voor
het grootste gedeelte ten goede van
en terecht in de gemeentekas.
In deze barre economische tijden
waarin bedrijven het moeilijk
hebben om financiëel overeind te
blijven en daarbij nog werk dienen
te verschaffen, vindt Open Vld dat
een dergelijke dubbele belasting
dus niet kan en misplaatst is!
Kris Taelman
Fractieleider Open Vld

Open
Kruishoutem
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Mobiliteit-immobilisme kost
Vlaanderen welvaart

Sterker
kleuteronderwijs
voor meer
gelijke kansen
Het kleuteronderwijs moet
dringend versterkt worden. Dat
zeggen Marleen Vanderpoorten
en Irina De Knop. Ze reageren daarmee op de berichten
dat één op drie kinderen van
Belgische afkomst kampt met
schoolachterstand. Bij kinderen
met een vreemde nationaliteit
is dat zelfs zeven op tien. Om
de school –én de taalachterstand aan te pakken, vragen de
Vlaamse parlementsleden kleinere kleuterklassen, een verlaging van de inschrijvingsplicht
en meer aandacht voor talen.
“Grote en overvolle kleuterklassen zijn voor niemand goed. Niet
voor de kleuterleiders en zeker
niet voor de kleuters. In kleinere
klassen kunnen kindjes beter
worden gestimuleerd. Door
bovendien de inschrijvingsplicht
te verlagen, geef je kleuters al
vroeg een Nederlands taalbad.
Belangrijk, want alleen als je
voldoende Nederlands kent, heb
je echte kansen om een job te
vinden en je in onze samenleving goed te voelen.”

Vlaanderen moet dringend werk
maken van eenvoudigere en snellere
procedures voor infrastructuurwerken.
Open Vld’ers Marino Keulen en Annick
De Ridder gaan daarom een decreet
indienen om sneller grote infrastructuurprojecten te kunnen uitvoeren.
Naar Nederlands voorbeeld moeten de
procedures flink ingekort worden, tot
één derde van de huidige termijnen.
Nu kost de traagheid waarmee broodnodige werken uitgevoerd worden
Vlaanderen een pak geld. “Uiteraard is
welzijn belangrijk maar die kan er enkel zijn wanneer er voldoende welvaart
is. Nu moet men al hemel en aarde
bewegen voor een meter fietspad.”

Het gemeentebestuur wil
zich graag een ecologisch
proﬁel aanmeten. Maar
menen zij dat ook echt? Of
geven zij enkel subsidies
voor de schone schijn?

CD&V laat zwaar
zorgbehoevenden in de kou staan
CD&V komt haar belofte aan zwaar zorgbehoevenden niet na.
Vorig jaar beloofde toenmalig minister van Welzijn Vanackere dat
iedere zeer zwaar zorgbehoevende persoon met een handicap die
een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) had aangevraagd voor
eind december 2007 een PAB zou worden toegewezen. “Maar zijn
partijgenoot Vandeurzen maakt die belofte niet waar, ook niet
volgend jaar,” klaagt Vlaams parlementslid Vera Van der Borght
aan. “Hiermee blijven meer dan 170 mensen in de kou staan. En
daarbovenop staan vandaag nog eens duizenden mensen met een
handicap op de wachtlijsten.”

Regels gezinshereniging en
schijnhuwelijken worden strikter
Open Vld is tevreden met het nieuwe akkoord over asiel en migratie
waarbij de regels iets strakker worden. Zo zal wie in de toekomst een
partner naar België wil laten overkomen over een inkomen moeten
beschikken. Tegen schijnhuwelijken

komt er een centrale databank met
alle pogingen tot schijnhuwelijken
en alle vernietigde huwelijken. Tot
slot wordt het voor kandidaat-Belgen moeilijker om zich te naturaliseren. In plaats van 3 moeten zij nu
5 jaar onafgebroken hun hoofdver-

Karel De Gucht werkt aan
efﬁciëntere EU-hulp
“De ontwikkelingshulp vanuit de
Europese lidstaten naar het Zuiden
is vandaag te versnipperd en dat
kost handenvol geld en energie.”
Dat zegt Europees Commissaris
voor Ontwikkelingssamenwerking
Karel De Gucht. Hij stelt voor om
de versnipperde aanpak om te
buigen en te komen tot een betere

4

Geen subsidies voor
zonnepanelen meer

taakverdeling tussen de 27 EUlidstaten en de EU zelf en voortaan
te werken met meerjarenplannen.
“Een recente peiling geeft aan dat
90% van de Europeanen ondanks
de crisis ontwikkelingshulp belangrijk vinden. Het is nu aan de
EU om hier werk van te maken.”

blijfplaats in België hebben. Verder
moeten ze één van de landstalen
spreken en hun integratie kunnen
aantonen.

Kritisch
bekeken

In 2003 stelde Open Vld aan de gemeenteraad voor om de installatie
van zonnepanelen te subsidiëren.
Dit voorstel werd toen weggestemd,
o.a. omdat de gemeentelijke premies ten goede moeten komen aan
de sociaal zwakkere inwoners, wat
hier (aldus de meerderheid) niet het
geval was.
In 2007 kwam CD&V met hetzelfde
voorstel naar de gemeenteraad en
toen werd het wel goedgekeurd. We
zijn 2 jaar verder en net nu zonnepanelen ook bij het grote publiek
hun weg lijken te vinden, worden
deze subsidies door de meerderheid opnieuw afgeschaft. Van een
langetermijnvisie gesproken!
Nu wil de meerderheid een subsidie geven voor ‘Micro-warmtekrachtkoppeling’ (m-WKK) en zich
tegelijkertijd profileren als vooruitstrevend bij de toepassing van
hernieuwbare energie en energiebesparende technieken.
(Een m-WKK-ketel vervangt de CVketel en de boiler met als surplus
de opwekking van elektriciteit.)
De vraag is of we deze keer niet

te hard van stapel lopen en of het
schepencollege zich wel voldoende
geïnformeerd heeft m.b.t. deze materie. Heeft deze nieuwe techniek
ondertussen reeds haar deugdelijkheid bewezen?
Volgens onze informatie worden
m-WKK-eenheden vooral gebruikt in de residentiële sector en
appartementsgebouwen en is dit

ook interessant voor kleine hotels
en restaurants, veeteeltbedrijven,
sporthallen en scholen. Maar Kruishoutem voorziet in haar reglement
enkel subsidies voor particuliere
woningen. Ons voorstel om ook andere doelgroepen in het reglement
op te nemen werd verworpen.
Deze subsidie gaat pas in vanaf 1
januari 2011. Volgens de schepen

“Men geeft subsidies voor de aanschaf van
een toestel zonder te weten hoeveel dat
toestel kost.”

KVC Nokere-Kruishoutem
Voetbal in Kruishoutem zal nooit meer hetzelfde zijn. Geen derby meer
tussen Nokere en Kruishoutem. Bij het begin van het nieuwe voetbalseizoen zijn beide ploegen namelijk samengesmolten.
De fusieploeg kan o.a. rekenen op de steun van het gemeentebestuur.
Dat blijkt uit het feit dat het bestuur financieel tussenbeide kwam voor
de aankoop van nieuwe voetbaltruitjes.
De nieuwe fusieploeg zet ook goede resultaten neer. Na 10 gewonnen
wedstrijden op rij behaalden zij de eerste periodetitel.

van milieu omdat deze technologie
momenteel nog niet in België verkrijgbaar is. Waarom moet ze dan
nu al goedgekeurd worden vraag ik
mij af?
Het subsidiereglement voorziet in
een tegemoetkoming tot 15% van
de aankoopprijs, met een max. van
€ 1000. Toen ik aan het schepencollege vroeg hoeveel zo’n m-WKK
kost bij aankoop, kon niemand mij
daar een antwoord op geven. (Ter
informatie: kostprijs + installatie =
€ 15.000 tot € 20.000).
De kans is groot dat de installatie
van een m-WKK-ketel enkel weggelegd is voor een kleine doelgroep
waarbij men zich dan opnieuw kan
afvragen of zij die subsidie wel
nodig hebben?

Open Vld wenst de ploeg veel succes toe!
Filip Geysens

Open
Kruishoutem

Open
Kruishoutem
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Federale begroting geeft
economisch herstel vleugels

Ook al heeft de regering met haar
herstelmaatregelen de jobs van
heel wat mensen en het vel van
een pak bedrijven gered. Toch heeft
de economische crisis ook in ons
land hard toegeslagen. Geschat
wordt dat dit jaar meer dan 35.000
mensen hun baan verloren. En ook
in de komende maanden zullen er
helaas nog bedrijven over de kop
gaan en mensen hun vast inkomen
verliezen.
Voor Open Vld moest er dan ook een
ernstige begroting komen die alles
op alles zet om in 2015 opnieuw een
evenwicht te bereiken. Hierbij was
het belangrijk dat het prille economische herstel niet gefnuikt werd.
Ook extra belastingen die in de eerste plaats de economie, de arbeid,
het ondernemen, het sparen of het
investeren zouden raken, waren
voor Open Vld uit ten boze.
1. Een efﬁciëntere en slankere
overheid
De overheid moet in deze moeilijke
tijden eerst zelf de tering naar
de nering zetten en snoeien in de
uitgaven. Daarom is het belangrijk

6 Open
Kruishoutem

DE PADT ZET FEDERAAL
AUDITCOMITÉ OP DE RAILS

“MILQUET MOET ACTIVERING PWA’ERS
NIEUW LEVEN INBLAZEN”

Open Vld vindt al haar
aandachtspunten terug
in de federale begroting
dat de federale regering besliste
om in te zetten op een slankere en
efficiëntere federale overheid. De
volgende jaren zullen één op de
twee ambtenaren die met pensioen
gaan niet meer worden vervangen.
De federale regering doet het daarmee beter dan de andere overheden
in ons land. Overigens geven de
ministers zelf het voorbeeld door
hun kabinetten in te krimpen.
Maar ook de sociale zekerheid doet
haar duit in het zakje. Hier roomt
de federale overheid de bovenmatige groei af zonder dat dit ten
koste gaat van de patiënt. Nog nooit
eerder werden zoveel overschotten
uit de gezondheidszorg voorbehouden voor het Toekomstfonds om de
vergrijzing op te vangen. Daarnaast
wordt voor de eerste keer 800
miljoen euro uit het budget van de
gezondheidszorg aangewend om de
tekorten in andere takken van de
sociale zekerheid weg te werken.

Snelnieuws
Regeringscommissaris Guido De Padt blaast
het federaal auditcomité nieuw leven in. De
auditoren moeten erover waken dat de federale
overheidsdiensten objectief en onafhankelijk
hun job doen en bestuderen hoe fouten, inefﬁciëntie en misbruiken kunnen voorkomen
worden. Het federaal auditcomité schrijft zich zo
in in het streven naar een efﬁciëntere overheid
ten dienste van de burger.

Met Open Vld-minister van Begroting Guy Vanhengel aan het roer,
is de federale regering erin geslaagd een begroting te maken die
een belangrijke stap richting economisch en ﬁnancieel herstel
zet. De regering doet meer dan voorgeschreven door de experten
van de Hoge Raad voor Financiën (HRF). Zo bespaart de regering
volgend jaar 1,12 miljard euro meer dan gevraagd. Kamerfractieleider Hilde Vautmans was alvast uiterst tevreden: “De begroting
voldoet aan de voorwaarden die Open Vld had vooropgesteld. Met
premier Herman Van Rompuy staat er klaarblijkelijk opnieuw een
sterke ploeg op het veld.”

Een ernstige begroting

Onze Open Vld
mandatarissen
& bestuursleden

2. Sterker activeringsbeleid
De economie kan alleen maar
groeien wanneer zoveel mogelijk
mensen aan het werk zijn. Daarom
treft de federale regering ook enkele maatregelen om meer mensen
aan het werk te zetten: brugpensioen wordt minder aantrekkelijk en
de voorwaarden voor tijdskrediet
strikter. Ook de mogelijkheid om in
de openbare sector een ‘sabbatical’
te nemen, verstrengt.
Tegelijkertijd zet de regering Van
Rompuy in op economisch herstel
door voor arbeidsintensieve sectoren zoals de horeca en de bouw een
gunstig BTW-regime te voorzien. In
de bouwsector wordt de BTW-verlaging aangehouden en geniet de horecasector vanaf 1 januari 2010 van
12% BTW op eten in plaats van 21%.
Hierdoor moeten beide sectoren
opnieuw meer zuurstof krijgen en
extra jobs creëren. Tot slot verlengt
de federale regering de tijdelijke
werkloosheid voor bedienden.
3. Ook de banken moeten hun
bijdrage leveren
Ook de banken die het afgelopen
jaar in het oog van de financiële
storm op de belastingbetaler kon
rekenen, moeten een deel van de
taart voor hun rekening nemen.
Voor Open Vld is dat zeker te
rechtvaardigen. De banken konden
immers rekenen op de belastingbetaler, nu rekent de belastingbetaler
op hen.

4. Terugdringen CO2-uitstoot
Open Vld is ook tevreden dat de
federale regering een aantal
moeilijke maatregelen neemt om
de CO2-uitstoot terug te dringen.
Deze milieufiscaliteit past in een
kordate, toekomstgerichte aanpak
van de klimaatverandering en het
realiseren van een groene economie. Milieuvriendelijk gedrag wordt
daarmee beloond, het omgekeerde
bestraft. Bovendien is milieufiscaliteit per definitie vermijdbare fiscaliteit: wanneer mensen hun gedrag
milieuvriendelijk maken, vermijden
ze de belasting.
5. Versterking verloning
verpleegkundigen
Tot slot heeft de federale regering
beslist om verpleegkundigen beter
te verlonen. Verpleegkunde is immers een knelpuntberoep en met
de vergrijzing voor de deur hebben
we zorgende handen hard nodig.
Concreet mogen de verpleegkundigen die onregelmatige uren werken,
rekenen op 300 tot 500 euro extra
per jaar.
Open Vld kan niet anders besluiten dat deze maatregelen passen
in de contouren van een ernstige
begroting. Kamerfractieleider Hilde
Vautmans: “Met deze federale begroting zetten we alles op alles om
het prille economische herstel meer
bewegingsruimte te geven.”

PHILIPPE DE
BACKER HERVERKOZEN
TOT VOORZITTER JONG VLD
Philippe De Backer is begin oktober
herverkozen tot voorzitter van de
jongerenafdeling van Open Vld. Hij
was de enige kandidaat om zichzelf voor de komende 2 jaar op te
volgen. “Het werk is nog niet af.
De uitdaging blijft om jongeren tot
het liberalisme te overtuigen.” De
Backer voegde meteen de daad bij
het woord en lanceerde ‘Puur en
onversneden’, een prikkelende jongerencampagne. Meer info op www.
tijdvoorvooruitgang.be

In de PWA’s (Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap) schuilt een
werkloosheidsval. Cijfers die kersvers Open Vld-senator Ann Somers
aanvroeg, tonen aan dat vorig jaar 2.713 werklozen doorstroomden naar
het stelsel van de dienstencheques, maar dat er tegelijk
Q BINDT STRIJD AAN MET
1.305 werklozen terugkeerden
FRAUDE OP FACEBOOK
naar de PWA’s. Daarenboven
kwamen 8.187 nieuwe werkloMinister van ICT Vincent Van Quickenborne wil
zen het PWA-leger versterken.
alle mogelijke fraude, spam en misleidende
Ann Somers pleit voor een ernreclame van de sociale netwerksites bannen.
stige activering van de PWANaast het buitenland beginnen de klachten in
ers, zodat ze hun werklozeneigen land zich ook op te stapelen. Om hierstatuut kunnen inruilen voor
aan paal en perk te kunnen stellen, roept Van
een echte job in het stelsel van
Quickenborne iedereen ook op om elke klacht
dienstencheques.
via het elektronische meldpunt eCops.be door

WETGEVING
VERKOOP GEVAARLIJKE
PRODUCTEN AAN JONGEREN
KAN EENVOUDIGER
Senaatsfractieleider Bart Tommelein wil dat er één leeftijdsgrens
van 16 jaar komt op de verkoop
van gevaarlijke producten. “Nu
mag het ene vanaf 16 jaar, het andere pas vanaf 18. Door die wirwar
van regels weten verkopers van
alcohol, sigaretten of loterijbiljetten niet meer wat mag en wat
niet mag en overtreden ze vaak
onbewust de regels. Een eenvormige en duidelijke wetgeving kan
die grijze zone doen wegnemen.”
Daarom wil Tommelein binnenkort
een wetsvoorstel indienen en een
overzichtelijke lijst opstellen met
daarin o.a. alcohol, sigaretten,
cinematickets enz.

te spelen. Hiernaast plant Q binnenkort nog een
preventiecampagne. Meer info op www.ecops.be

GEBRUIK ELEKTRISCHE
AUTO’S STIMULEREN
Om elektrische auto’s in ons land echt een kans te geven, vraagt Open
Vld-kamerlid Katia della Faille dat de minister van Klimaat en Energie
dringend werk maakt van meer elektrische oplaadpunten. “Andere
landen zetten volop in op groene auto’s. Nederland plant 10.000 oplaadpunten tegen 2012 en Frankrijk gaat er zelfs 100.000 installeren. En in
Zweden komt er aan elke vestiging van McDonalds een oplaadpunt. Ons
land kan niet achterblijven. Anders missen we de boot van groene en
elektrische auto’s.”

U kan ze contacteren op
vldkruishoutem@skynet.be
Onze website is
www.vldkruishoutem.be

Johan
Van Caenegem
voorzitter
provinciaal
bestuurslid

Chris
Taelman
ondervoorzitter
gemeenteraadslid
afgevaardigde
regiobestuur

Jos
De Seranno
penningmeester
gemeenteraadslid

Etienne
Braeckman
afgevaardigde
regiobestuur

Filip
Geysens
gemeenteraadslid
bestuurslid VZW
Sportdienst

Barbara
Gheysens
gemeenteraadslid
vertegenwoordiger
PWA

Astrid
Van Huffel
gemeenteraadslid
politieraad
VZW Sportdienst

Patricia
Braeckman
OCMW-raadslid

Open
Kruishoutem
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Onze Open Vld
mandatarissen
& bestuursleden

Onze visie
Dat ook de Kruishoutemnaren de gevolgen van de
economische crisis voelen
hoeven we niemand te
vertellen, maar het valt
nog mee.

Filip
Gevaert
secretaris

Bert
Van Wehaege
VZW Sportdienst

Kruishoutem en de
economische crisis

Luc Peel
bestuurslid

Roger
Cnockaert
bestuurslid

Als we de werkloosheidscijfers
over de periode november 2008 tot
november 2009 van Kruishoutem
bekijken zien we een stijging van
ongeveer 39%, dit cijfer ligt beduidend hoger dan het Vlaams gemiddelde waar de stijging ongeveer
22% bedraagt. Op het eerste zicht
is dit een verontrustende evolutie,
maar op een relatief kleine gemeente als Kruishoutem moet dit
toch even genuanceerd worden.
We zijn inderdaad op één jaar
tijd van 101 naar 141 werklozen
gegaan. Uiteindelijk betekent dit dat
we van 2,55% naar 3,58% werkloosheidsgraad gegaan zijn. Als
we daarnaast de Vlaamse cijfers
leggen die van 5,81% naar 7,11%
evolueerden, dan zien we dat de
gemiddelde werkloosheidsgraad
op onze gemeente rond de helft
schommelt van het Vlaams gemiddelde. Een volgende vaststelling is
dat we onze piek bereikten in
augustus 2009 met 177 werklozen

Lid worden

en dat sedertdien dit cijfer in dalende lijn evolueerde. Het is misschien
wat voorbarig om van een definitieve ommekeer te spreken, maar
de Kruishoutemse cijfers volgen
toch de trend die zich in Vlaanderen
aftekent, namelijk een voorzichtige
daling de laatste 3 maanden.
Een terugblik op de donkerste periode (november 2008 tot november
2009) laat zien dat ons arrondissement Oudenaarde er al bij al
heelhuids is uitgekomen met een
werkloosheidstoename van 13,7%.
De meest geteisterde regio was
Mechelen met een toename van
28,7%. Toch nog enkele opmerkelijke vaststellingen voor Kruishoutem: de toename bij arbeiders
was veel groter dan bij bedienden
en ook de schoolverlaters (vooral
dan de hooggeschoolden) kenden
een toename die tot bijna drie
keer hoger lag dan het Vlaams
gemiddelde. Ook opmerkelijk is
dat Kruishoutem, in tegenstelling

Zou u graag lid worden van onze afdeling?
Wenst u uit eerste hand te weten wat er reilt en zeilt binnen uw gemeente?
Zou u graag inspraak hebben of uw visie uiteenzetten over de beleidsvoering binnen onze gemeente?
Neem dan contact op met onze ledenafgevaardigde, Filip Gevaert op
09/383.63.65 of 0497/64.78.60 die u graag meer informatie zal geven.
Ook bereikbaar via filip.gevaert@telenet.be Doen!
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tot Vlaanderen, meer vrouwelijke
werklozen telt dan mannelijke.
Uiteindelijk moeten we al deze
cijfers relativeren gezien het hier
gaat om 2,1% van onze bevolking
of 4,4% van onze beroepsbevolking.
Dit laatste cijfer behelst de piek die
behaald werd in augustus 2009.

Geert
Colembie
bestuurslid

Erik
Notterman
bestuurslid

TOCH MEER
WERKLOOSHEID?
Net voor het ter perse gaan
van dit krantje vernemen wij
dat Samsonite een ingrijpende
herstructurering heeft doorgevoerd waarbij een groot aantal
ontslagen vielen. Deze ingreep
zal ongetwijfeld een grote
invloed hebben op de werkloosheidscijfers van onze gemeente.
In bovenstaand artikel maakten
wij nog gewag van een voorzichtig herstel, maar dit lijkt nu
wel tenietgedaan te zijn en nu
is de kans reëel dat de piek van
augustus 2009 zal overschreden
worden. Voor een aantal Kruishoutemnaren is 2010 hiermee
slecht gestart.

Marc
Van Den
Berghe
OCMW-raadslid
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