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Deel van het terrein voor het inbreidingsproject.

Inspraak Markt en omgeving?
Het gemeentebestuur wil in de zone tussen de Markt,
Churchillstraat, Brugstraat en Hedekensdriesstraat een
wooninbreidingsgebied realiseren. Open Vld wil dat onze
inwoners kunnen meebeslissen over het project.
Het gaat over een zone van achtertuinen die
wordt ontwikkeld tot woongebied, met plaats
voor een 60-tal woningen, waarvan ongeveer
30 procent sociale woningen. Het schepencollege heeft een wedstrijd uitgeschreven. Vijf kandidaten worden uitgenodigd om een ontwerp in
te dienen. Bij de gunning zal worden geoordeeld
over de architecturale kwaliteit van het project

(60%) en de prijs (40%).
Open Vld wil dat de inwoners van onze gemeente kunnen meebeslissen bij de uiteindelijke keuze van het ontwerp. Het gaat immers om een
groot project dat een ruime financiÃ«le impact
zal hebben. De kosten voor de wedstrijd alleen
worden geraamd op 500.000 euro. Daarnaast is

BELANGRIJKE MIJLPAAL
De zesde staatshervorming is een belangrijke mijlpaal voor Vlaanderen en voor ons land. “We hebben de structuren aangepast aan de
realiteit. Nu komt er ruimte om echt beleid te voeren. Van een periode
van palaveren moeten we de ommezwaai maken naar een periode van
doen. De uitdagingen zijn enorm,” stelt Open Vld-voorzitter Alexander
De Croo.
Lees meer over het akkoord op p.5

er ook de ruimtelijke impact waar de inwoners
mee geconfronteerd worden. Het binnengebied
zal er door dit project immers totaal anders uitzien.
Ons voorstel om de inwoners de kans te geven
hun voorkeur uit te drukken over de vijf te selecteren projecten werd door de CD&V-meerderheid resoluut verworpen. Van open bestuur
gesproken! Wij zullen u op de hoogte houden
van de vijf voorstellen en bekijken hoe wij u de
mogelijkheid kunnen geven om uw voorkeur uit
te drukken.

Onze prioriteiten
Inbreidingsgebied centrum
(zie pagina 1)
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan St-Elooiskeer (zie pagina 3)
Bouw gemeenteschool
Passionistenstraat
Personeelsbeleid

De Waregemsesteenweg ligt er erbarmelijk bij.

Wegen in
Kruishoutem
Zondag 29 januari
Nieuwjaarsreceptie
Open Vld Kruishoutem
Zaal Nokra vanaf 11u

De Oudenaardsesteenweg is mooi en goed heraangelegd. Maar wat met de Waregemsesteenweg? Sinds de harde winter van twee jaar geleden
ligt deze baan er echt gevaarlijk bij. Er werden in
eerste instantie een aantal putten gevuld, maar
dit is onvoldoende. Tot op vandaag betekent deze
weg door zijn erbarmelijke staat een gevaar voor
iedere weggebruiker, bijvoorbeeld voor fietsers en
motorrijders die plots moeten uitwijken omwille
van afbrokkelende wegranden. Er zouden plannen tot grondige volledige heraanleg zijn, maar
verder uitstel is onverantwoord. Tevens wachten

Welkom
nieuwe inwoners!
Onlangs verwelkomde het gemeentebestuur de nieuwe inwoners met
een wandeling door het centrum, een korte filmvoorstelling van de
gemeente en de voorstelling van het college. Gezien het bestuur van
de gemeente méér omvat dan alleen dit college, is Open Vld al langer
vragende partij om — als enige fractie in de gemeenteraad behalve
CD&V — ook een vertegenwoordiging op deze dag te kunnen presenteren. Dit wordt pertinent geweigerd. Daarom willen wij de nieuwe
inwoners via deze weg verwelkomen en hen laten weten dat ook wij
tot hun dienst staan.
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wij vol ongeduld op de voorstellen inzake de aanleg van het fietspad waar wij al tien jaar lang op
hameren. Dit is ons inziens veel dringender dan
de heraanleg van het Nieuw Plein. Het gaat hier
namelijk om de veiligheid van iedereen!
Net voor het ter perse gaan van dit krantje vernemen we dat de werken zouden starten op 8 november. Evenwel ZONDER FIETSPAD! Dit kan
toch niet anno 2011...

Niettegenstaande de vernietiging door de Raad van State van
het BPA Sint-Elooiskeer, onderneemt de bestuursmeerderheid opnieuw een poging om het containerpark uit te breiden
en een gemeenteloods te bouwen in de Sint-Elooiskeer.

Tweede poging containerpark
Op de gemeenteraad van 12
september werd het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
nr. 10 ‘Sint-Elooiskeer’ voorlopig aanvaard, meerderheid tegen oppositie.
Met de ongunstige adviezen op het ontwerp van
het departement Ruimte en Onroerend Erfgoed
Oost-Vlaanderen en van Landbouw & Visserij,
Duurzame Landbouwontwikkeling, werd geen
rekening gehouden, noch met onze argumenten.
Onze Open Vld-fractie stemde tegen, en dit omwille van de volgende feiten en argumenten:
1. De Raad van State heeft reeds op 5 maart 2010
het ministerieel besluit van 8 december 2006 betreffende het goedgekeurd BPA Sint-Elooiskeer
vernietigd, en dus de indieners van het bezwaar
in hun volstrekt terechte argumenten gevolgd.
2. Het is zonevreemd, en op het gewestplan is het
gebied ingekleurd als landschappelijk waardevol
agrarisch gebied. Deze zone zou via de opmaak
van het RUP omgevormd worden naar een zone
voor openbaar nut en aldus een niet te aanvaarden impact hebben op dit waardevolle gebied.
3. Volgens de versie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dient een dergelijk containerpark te worden gelokaliseerd met respect voor
de ruimtelijke draagkracht van de omgeving en
bij voorkeur op een bedrijventerrein aansluitend
bij de kern van de gemeente.
4. Een maximale bescherming van het landschap
Ayshovedries en de kasteelsite dient te worden
nagestreefd. Dergelijk landschappelijk erfgoed

“Tweede poging tot het opmaken van een
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)
Sint-Elooiskeer op kosten van de Kruishoutemse
belastingbetaler!”
en open ruimtes moeten met zorg bewaard blijven.
5. De Bestendige Deputatie vermeldt reeds in
haar overwegingen van oktober 1996 dat de inrichting (= het containerpark) strijdig is met de
planologische voorschriften van het landschappelijk waardevol gebied. Een verdere vergunning
kan slechts in zijn huidige vorm als het een ‘bestaande’ inrichting betreft. Met deze belangrijke
bevinding en visie wordt eens te meer geen rekening gehouden.
6. Het zwaar en vooral traag werkverkeer van de
technische dienst van de gemeente zal verkeerstechnische problemen veroorzaken, tot vier maal
per dag. Hoofdzakelijk zijn er drie ontsluitingen
mogelijk voor de vrachtwagens, tractors en hefkranen van de gemeente:
- ofwel via de Pastorijstraat: een vrij smalle straat
om met zwaar verkeer te manoeuvreren, die uitkomt midden in het centrum van de gemeente
met een onvermijdelijke verkeerslast tot gevolg;

- ofwel via de Kerkhofweg: een ontsluiting met
zeer slechte zichtbaarheid bij het oprijden van de
Hoogstraat (Telex); komt daarbij de grote draaicirkel van deze zware voertuigen wat het verkeer
in de Hoogstraat zal belemmeren en doen stilstaan;
- ofwel via de Sint-Elooiskeer (‘t Strooien Dak):
dit kruispunt werd reeds jaren geleden door de
meerderheid als zeer onveilig bestempeld. Deze
ontsluiting heeft eveneens een beperkte zichtbaarheid richting Oudenaarde. De recente klachten van omwonenden getuigen van het feit dat
het verkeer daar niet afgeremd wordt, wat met
andere woorden gevaar betekent bij traag uitdraaiend verkeer.
De meerderheid is blijkbaar hardleers en speelt
met vuur en de centen van de belastingbetaler!
Kris Taelman
Fractieleider Open Vld
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De plannen van de Vlaamse regering Peeters II (CD&V/
SP.a/N-VA) voor 2012 vinden in de ogen van Sas van Rouveroij (Open Vld-fractieleider Vlaams Parlement) geen genade:
“De Vlaamse regering is excellent in de middelmatigheid,
maar zet in deze barre tijden te weinig geld opzij en maakt
verkeerde keuzes, zoals een kindpremie waar niemand om
vraagt.”

Open Vld ontgoocheld over
beleidsplannen Vlaamse regering
Elk jaar maakt de Vlaamse regering in de Septemberverklaring de plannen en keuzes voor
het komende begrotingsjaar bekend. Dit jaar
was een nieuwe kindpremie de blikvanger. Voor
Open Vld zijn er op een ogenblik dat de stormklok luidt over Europa en regeringen overal
zware saneringen en besparingen aankondigen, andere prioriteiten dan het uitdelen van
cadeaus.
KEUZES MAKEN
Peeters II ging prat op het bereikte begrotingsevenwicht, dat volgens de minister-president
het resultaat was van een harde besparingsoperatie van 2 miljard euro. Maar Peeters vertelde
daar niet bij dat de Vlaamse regering dankzij
de financieringswet de voorbije twee jaar haar
ontvangsten met meer dan 2,9 miljard euro zag
aangroeien. Desalniettemin was de eerste beleidsdaad van de Vlaamse regering de afschaffing van de jobkorting, waardoor de werkende
Vlaming 700 miljoen euro meer belastingen
moet betalen. Tot overmaat van ramp stijgt de
Vlaamse schuld dit jaar tot meer dan 7 miljard
euro!
De regering Peeters II is inmiddels halfweg. Tot
nu toe veel gekakel, maar geen eieren. Voka was
vernietigend bij de evaluatie van Peeters II: de
ondernemers merken in hun bedrijfsvoering
het effect van het beleid niet. De regering schiet
nog altijd tekort in haar kerntaken, zoals investeren in innovatie, de activering van 50-plussers of het wegwerken van de wachtlijsten in

“De Vlaamse regering
schiet nog altijd tekort
in haar kerntaken”
welzijn. “Het zal niet volstaan om te durven
groeien”, zei Van Rouveroij. “Om te kunnen
groeien zal Vlaanderen keuzes moeten maken. Zoals een druivelaar alleen maar vruchten
draagt als hij goed wordt gesnoeid.”
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De wachtlijsten in welzijn blijven aanhouden.

FACEBOOK GAAT TE VER
Senator Bart Tommelein (Open Vld) reageert
geschokt op de bekentenis van Facebook
dat zij volgt welke websites haar leden bezoeken, ook als deze niet ingelogd zijn op
de netwerksite zelf: “Facebook en andere
sociale netwerksites hebben meer dan ooit
van de wereld ons dorp gemaakt. Dat is een
fantastisch gegeven. Maar het is wraakroepend dat dit gigantische bedrijf een loopje
neemt met de privacy van haar leden. Dit
gaat echt te ver. Ik vraag dan ook dat minister Van Quickenborne deze problematiek
dringend op de agenda van de Europese
ministerraad zet. De reeds verworven gegevens zouden moeten worden vernietigd.”

EUROPA GEEFT
KOERS AAN
Het signaal van Europa is duidelijk: we hebben
een doordacht, realistisch en rationeel regeerakkoord nodig. Recent keurde het Europees
Parlement het ‘sixpack’ goed, een pakket van
zes maatregelen voor een beter economisch
bestuur in de Europese Unie en een grote stap
vooruit voor de eurozone. Het pakket legt de
spelregels vast waarin de lidstaten de komende
jaren hun begroting kunnen opstellen. Lidstaten
zullen niet langer enkel gestraft kunnen worden
omdat hun begrotingstekort te groot is, maar
ook omdat hun schuldgraad de verkeerde richting uitgaat. Ze zullen sancties bijna niet meer
kunnen tegenhouden.

De verkozen Senaat wordt afgeschaft na 2014.

EFFICIENT EN VERANTWOORDELIJK
Het ‘Institutioneel akkoord voor een zesde
staatshervorming’ maakt werk van efficiëntie
en verantwoordelijkheid. Het lijvige document
zet de krachtijnen uit voor een sterker Vlaanderen in een nieuw België:
1.Een propere splitsing van BHV. Vorig jaar
was er geen enkele bereidheid om BHV te
splitsen. Vandaag ligt er een propere splitsing
op tafel, zowel van de kieskring als van het
gerechtelijk arrondissement.
2.Een nieuwe financieringswet. De nieuwe
financieringswet geeft Vlaanderen een grotere financiële autonomie. Voortaan zullen alle
regio’s de vruchten kunnen plukken van een
goed beleid. Als Vlaanderen meer mensen

aan de slag krijgt, wordt het daar voortaan
ook voor beloond.
3.Een pak nieuwe bevoegdheden. Dit akkoord zorgt voor een belangrijke omwenteling. Vlaanderen krijgt er voor zo’n 17 miljard
euro nieuwe bevoegdheden bij. Of het nu
gaat om jobs, gezinsbeleid of ouderenzorg,
Vlaanderen zal in de toekomst veel beter een
eigen beleid kunnen uittekenen.
4.Belangrijke stappen om de politiek te
vernieuwen. Wie verkozen, is zal voortaan
moeten gaan zetelen. Er gaat minder geld
naar de politiek en de verkozen Senaat wordt
afgeschaft.

BELGISCHE PROBLEMEN
België kampt zoals geweten met een te hoge
schuldgraad van ongeveer 100 procent van het
bruto binnenlands product (BBP). Onder de
nieuwe regels zal een land bestraft kunnen worden zodra het de grens van 60 procent schuld
tegenover het bbp overschrijdt én onvoldoende
maatregelen neemt om die 60 procentnorm te
bereiken. In 2012 alleen al moeten we hiervoor
8 miljard euro besparen.
De arbeidsmarkt blijft ons grootste zorgenkind.
We hebben een werkloosheidsgraad van om en
bij 10 procent en de structurele werkloosheid
ligt veel hoger dan het Europese gemiddelde.
Onze belasting op arbeid hoort bij de allerhoogste in Europa. Als België mensen aan het werk
wil, is er dus een koersverandering nodig. De
loonkosten moeten verlagen én de flexibiliteit
op de arbeidsmarkt moet verhogen. Gelinkt aan
de arbeidsmarkt moeten we de vergrijzing concreet aanpakken en ons pensioenstelsel hervormen. De kosten van de vergrijzing vallen met 6
procent van het BBP de komende jaren hoger
uit voor België dan voor de ons omringende landen. We mogen de discussie over de effectieve
pensioenleeftijd en de vroegtijdige uitstapregelingen niet langer uit de weg gaan.
“De toenemende druk vanuit Europa toont aan
hoe cruciaal het is dat we dringend werk maken
van deze noodzakelijke structurele hervormingen,” besluiten Europees parlementslid Philippe De Backer (Open Vld) en volksvertegenwoordiger Gwendolyn Rutten (Open Vld).

Philippe De Backer,
Europees
parlementslid

Gwendolyn Rutten,
volksvertegenwoordiger
nationaal nieuws
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kruishoutem in beeld
2.

1.

4.

3.

5.
1. Trotse brandweerlui bij de uitreiking
van de blauwe pluim 2011.
2. Warme verwelkoming op ons
11e eetfestijn. Opnieuw werd een recordopkomst genoteerd, wat ons bijzonder
verheugt!
3. Voorzitter Alexander De Croo wist
tijdens zijn toespraak het talrijk opgekomen publiek te boeien.
4. Veel volk, aandachtig luisterend naar
nationaal voorzitter Alexander De Croo.
5. Gouverneur André Denijs was
op 15 oktober nog eens te gast in
Kruishoutem naar aanleiding van de
voorstelling van het nieuwste boek van
jeugdauteur Marc De Bel.
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Groen
Kruishoutem
Het Vlaamse Parlement besliste in 2001 om het
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor
het beheer van de openbare ruimte drastisch te verminderen. Dit principe werd vastgelegd in het Decreet houdende vermindering van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in
het Vlaamse gewest. Er kon gekozen worden voor
een nulgebruik vanaf 2004 of een stapsgewijze afbouw. Uiterlijk op 31 december 2014 moeten alle
openbare ruimten pesticidenvrij beheerd en onderhouden worden.
Wie eens goed rondkijkt in Kruishoutem zal merken dat dit stilaan een probleem vormt. Vooral de
omgeving van het Nieuw Plein en de sportvelden

oogt stilaan als een kruidentuin. Ook de markt,
waar toeristen-fietsers hun vertrekpunt kiezen, is
niet zo proper meer. Wij merken zelfs dat sommige
zelfstandigen reeds het initiatief nemen om alles
netjes te houden. Dit zou niet nodig mogen zijn.
Hoog tijd dus dat de gemeente werk maakt van een
grondige aanpak. Wij beseffen heel goed dat dit
niet altijd even makkelijk is, maar er worden door
de Vlaamse overheid voldoende alternatieve gedoogmiddelen en methodes aangereikt om tot een
aanvaardbaar resultaat te komen. Mag dit een eerste uitdaging vormen voor onze kersverse schepen
van openbare werken en milieubeleid?

Onze mensen
Luc Peel
Bestuurslid

Roger
Cnockaert
Bestuurslid

Geert
Colembie
Bestuurslid

Marc Van Den
Berghe
OCMW-raadslid

Gemeenteraadsverkiezingen 2012
Zondag 14 oktober 2012 is het weer zo ver.
Dan trekken we met z’n allen naar het stemhokje om een nieuw gemeentebestuur te
kiezen.
Binnen onze afdeling zijn wij volop bezig om
ook voor volgend jaar een aantrekkelijke,
volwaardige lijst samen te stellen. Mochten
er mensen zijn die zich geroepen voelen om
ook hun steentje bij te dragen tot de lokale
politiek, dan zijn zij zeker van harte welkom. Gezien de 50-50 norm zoeken wij zowel vrouwen als mannen.
Toetreden tot Open Vld betekent niet alleen politiek bedrijven, het kan ook een aanzet zijn tot inspraak in het
gemeentelijk beleid via adviesraden zoals jeugd, cultuur en sport.

Open Vld kiest bewust voor
milieuvriendelijk drukwerk
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Geschenkbonnen bij
lokale zelfstandigen
In 2008 werd op de gemeenteraad beslist om een nieuwe geboortepremie in te voeren. Een voorstel dat Open
Vld alleen maar kon toejuichen en dat wij dan ook hebben goedgekeurd.
Voortaan werd aan de ouders, bij de inschrijving van
een kind, een geboortepremie toegekend ter waarde
van 50 euro, te besteden in de lokale handelszaken.
Ook de nieuwe inwoners van onze gemeente krijgen bij
hun inschrijving een aantal waardebonnen cadeau. Er
werd een lijst opgemaakt van handelaars waar de jonge
ouders en nieuwe inwoners hun waardebonnen konden
inruilen.
Dit systeem is ondertussen reeds drie jaar in voege en
naar aanleiding daarvan stelde Filip Geysens een aantal vragen op de gemeenteraad. Zo wou hij onder meer
weten bij hoeveel handelaars men terecht kon om deze
waardebonnen in te ruilen en op welke manier de lokale handelaars op de hoogte werden gebracht van het bestaan van deze lijst. Het was volgens ons immers geen
toeval dat bepaalde nieuwe handelszaken (al dan niet
gelinkt aan het Schepencollege) wel op de lijst staan,
terwijl een aantal andere nieuwe zaken niet eens van

Voorzitter
Provinciaal bestuurslid

Ondervoorzitter
Fractieleider
Afgevaardigde
regiobestuur

Jos
De Seranno
het bestaan van deze regeling op de hoogte werden gebracht.
Schepen Bothuyne moest toegeven dat de lijst van handelaars de laatste drie jaar niet consequent was bijgewerkt en dat niet alle nieuwe handelszaken hierover
geïnformeerd werden. Hij beloofde het nodige te doen
om deze lijst aan te passen. In ‘t Eierdopje van oktober
(meer dan zeven maanden na onze tussenkomst) verscheen er eindelijk een oproep aan de zelfstandigen om
hun zaak via deze waardebonnen te promoten.

In de omgeving van De Kerkakkers zijn er meer dan
200 parkeerplaatsen. Toch heeft CD&V beslist om in
de Warandestraat nog 13 extra parkeervakken aan
te leggen. Dit ten koste van de verkeersveiligheid en
tegen de uitdrukkelijke vraag van de omwonenden
in. Het parkeerverbod dat momenteel van kracht is,
wordt wekelijks overtreden. Dit terwijl er op amper 50
meter afstand vele parkeerplaatsen blijven leegstaan.
Klachten bij de politie leveren niks op. Volgens de burgemeester is de situatie nu ‘onduidelijk’, ondanks het
parkeerverbod (?).
Open Vld stemde tegen en zou liever investeren in een
voetpad in de Warandestraat, om zo veilig het centrum te bereiken.

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en
een open samenleving? Denk je toekomstgericht
en houd je niet vast aan oude starre structuren
uit het verleden? Sluit je dan nu aan bij Open Vld!

Welke voordelen geniet je als lid?
Je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen.
Je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen.
Je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen.
Je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij.
Driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine Blauw.
Je kan met ons contact opnemen via Filip Gevaert,
gevaert.filip@skynet.be, 0497 64 78 60

Johan Van
Caenegem

Chris Taelman

Parkeren in de Warandestraat

LID
WORDEN

Onze mensen

Penningmeester
Gemeenteraadslid

Etienne
Braeckman
Afgevaardigde
regiobestuur

Filip Geysens
Gemeenteraadslid
Bestuurslid vzw
Sportdienst

Barbara
Gheysens

Gemeenteraadslid

Astrid
Van Huffel

Gemeente- en politieraadslid

Patricia
Braeckman

OCMW-raadslid

Filip Gevaert
Secretaris
Ledenbeheer

Bert
Van Wehaege
Bestuurslid

