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Verkiezingen op komst!

14 oktober 2012 kan een VERRIJKING voor Kruishoutem
betekenen :
-op gebied van openheid van bestuur
-op gebied van inhoudelijke versterking inzake beleid
-op gebied van daadkracht
U BESLIST !!!
Beste Kruishoutemnaren,
Open Vld Kruishoutem staat meer dan ooit klaar
voor u.
Graag wil ik ten bate van Kruishoutem mijn steentje daartoe bijdragen. Ik heb aanvaard lijsttrekker
van Open Vld Kruishoutem te zijn om volgende

Rechtvaardige
vrijheid
Op de Visiedag ‘#VRIJHEID’ van Open Vld in Gent
op 12 mei hield voorzitter Alexander De Croo een
pleidooi voor rechtvaardige vrijheid. “De bankenen schuldencrisis hebben bewezen dat een extra
dimensie nodig is voor het vrijheidsbegrip. Een dimensie van rechtvaardigheid.”
Lees verder p.5

redenen :
1.Politiek is belangrijk, en wij allen moeten verantwoordelijkheid durven nemen. Ik kan dat maar aan
jullie vragen, als ik zelf bereid ben dit te doen.
2.Een alternatief te bieden aan de Kruishoutemse
bevolking om een gewijzigd bestuur te krijgen. Het
is nooit en nergens gezond dat gedurende tiental-

len jaren een zelfde bestuursmeerderheid (welke
partij dit ook mag zijn) de plak zwaait. Dat dit ook
in Kruishoutem niet gezond is, blijkt onder andere
uit de hardnekkigheid waarmede de CD&V-meerderheid op onzinnige wijze de inplanting van het
containerpark wil doordrukken in onze gemeente
(zie verder in deze krant).
3. Open Vld Kruishoutem is een eensgezinde ploeg,
waarbij allen aan dezelfde kar duwen en er niet de
minste na-ijver is tussen de diverse kandidaten.
Met respect voor de levensovertuiging van elke
Kruishoutemnaar en met inzet en kennis zullen wij
volledig tot uw dienst staan.

Onze prioriteiten

Dossier inbreidingsgebied centrum / 2
Opvolging financiële evolutie binnen
gemeente met oog voor geplande
investeringen / 3
Dossier containerpark en
Sint Elooiskeer / 8

Kalender
zondag 29 juli
Rommelmarkt
vanaf 8 uur
Wannegem-Lede
zondag 30 september
Jaarlijks eetfestijn Open Vld
vanaf 12 uur
Mastbloem Kruishoutem

De meerderheid wou de inwoners geen inspraak geven over het wooninbreidingsgebied.

Jury beslist tussen
pot en pint
Filip Geysens
Voor de realisatie van het
wooninbreidingsgebied (60-tal
woningen achter het gemeentehuis) heeft de gemeenteraad
vorig jaar beslist om een wedstrijd uit te schrijven. Open Vld heeft toen voorgesteld om de inwoners van onze gemeente inspraak te geven. Dit
voorstel werd door de meerderheid verworpen.
Niet democratisch
Ondertussen werd beslist dat de jury die de winnaar van de wedstrijd zal aanduiden, uit 14 personen bestaat. Daarin zitten o.a. vertegenwoordigers van de Sociale Huisvestingsmaatschappij,
de voorzitter van de Gemeentelijke Commissie
Ruimtelijke Ordening (Gecoro) én 4 vertegenwoordigers van de gemeente Kruishoutem.
Open Vld vertegenwoordigt met 5 zetels in de gemeenteraad meer dan 25% van de inwoners van
onze gemeente. Wij wilden dan ook dat wij 1 van
die 4 vertegenwoordigers mochten aanduiden.
Ook dit weigerde de meerderheid, met als excuus
dat de jury reeds maanden geleden was samengesteld. Nu blijkt echter dat de samenstelling van
die jury wel op een heel erg vreemde manier tot
stand is gekomen.
Dat het huidige aantal juryleden niet overeenkomt met het aantal dat op de gemeenteraad
werd goedgekeurd is misschien nog een detail.
Wat ons echter het meest verontrust is het feit

2

open kruishoutem

dat de 4 vertegenwoordigers van onze gemeente
NIET werden aangeduid door het schepencollege. Op basis van welke wetgeving heeft men die
dan wel aangeduid? Is dit dan enkel tussen pot
en pint beslist?
Welke schepen of ambtenaar heeft de bevoegdheid om zomaar, willekeurig, 4 vertegenwoordigers van de gemeente aan te duiden? Dit is totaal
NIET DEMOCRATISCH!

Is de financiële toekomst van Kruishoutem in gevaar?
Met de huidige bestuursmeerderheid dreigt onze gemeente
de komende jaren zwaar boven haar stand te leven.

Financiële toekomst?
1.De personeels- en pensioenlasten stijgen
indrukwekkend, wat de normale werkingskosten van de gemeente hypothekeert. Op 1.1.2006
bedroegen deze 2.121.893 euro.
Op 1.1.2011 waren deze tot 2.897.931 euro gestegen, of een stijging met 37%, en dit terwijl
de bevolking in dezelfde periode met 15 personen is gestegen of 0,18%.
2.Uit de beleidsnota 2011 blijkt dat het reservefonds van 718.891 euro binnen de eerstvolgende jaren volledig opgesoupeerd wordt en
dat zware leningen zullen worden aangegaan
om grote projecten te bekostigen.
3.De aanvullende personenbelasting (APB)
bedraagt in Kruishoutem 8%, bij de hoogste
aanslagvoeten in de provincie (7,2% gemiddeld
in Oost-Vlaanderen).
Kruishoutem heft dus 10% meer belastingen
APB dan het gemiddelde in Oost-Vlaanderen.
4.Als Open Vld zou zetelen in het college van
burgemeester en schepenen, dan zal na de verkiezingen werk gemaakt worden van de verlaging van de belasting APB tot het gemiddelde
van de provincie Oost-Vlaanderen. Bovendien
zal Open Vld zorgen voor schrapping van alle
belastingen die meer kosten aan inning dan ze
opbrengen (de zogenaamde pestbelastingen).
5.De huidige investeringshonger op de rug
van deKruishoutemse belastingbetaler moet
stoppen: de tering moet naar de nering gezet

De meerderheid soupeert uw belastingsgeld op.

“Open Vld staat voor
een realistische
financiële politiek”
worden en de intentie van een aantal CD&Vmandatarissen om het administratief centrum
(de post) aan het Nieuw Plein aan te kopen,
deze gebouwen af te breken en er een nieuwe
mastodont op te richten met uw belastinggeld

zijn in deze tijden van besparingen en financiële onzekerheden onverantwoord.

6.Open Vld staat voor een realistische financiële politiek, zowel qua inkomsten als uitgaven,
zoals het een goede huisvader betaamt en mag
verondersteld worden.
Uw Open Vld-ploeg

Absolute meerderheid?
Aangezien alles in Kruishoutem altijd zijn gang gaat volgens opgelegde
beslissingen van de CD&V-meerderheid, worden de gemeenteraadsleden van de Open Vld-minderheid steeds voor voldongen feiten ge-

plaatst. Zo kunnen wij onmogelijk bepaalde beslissingen, investeringen
en uitgaven beïnvloeden of zelfs beperken, ondanks onze grote inspanningen terzake.
De critici van de Belgische politiek wijzen reeds langer op de nefaste
invloed op een gezond gemeentebeleid, wanneer één partij gedurende
langere tijd een absolute meerderheid heeft. Kruishoutem is geen uitzondering hierop en wij zijn ervan overtuigd dat een sterkere representatie van onze partij zeker een goede zaak zou zijn voor onze gemeente.
De Kruishoutemnaar heeft recht op meer inspraak. Dit kan alleen door
een betere vertegenwoordiging van de verschillende politieke fracties in
het gemeentebeleid.
Op 14 oktober 2012 heeft u de unieke kans om de democratische
rechtsgang in Kruishoutem te verhogen door Open Vld een beduidend
zwaardere stem te geven. Dit geeft u dan de garantie op een opener en
verdraagzamer beleid.
open kruishoutem
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Open Vld-voorzitter Alexander De Croo, Europees liberaal
fractieleider Guy Verhofstadt en Open Vld-Kamerfractieleider
Patrick Dewael hebben het “Open Vld-plan voor vertrouwen
en groei” voorgesteld in het Europees Parlement.
Het bevat een reeks maatregelen die zowel op Europees als
op nationaal niveau nodig zijn om Europa én ons land uit de
crisis te loodsen.

Vertrouwen en groei nodig
om crisis te bestrijden
V.l.n.r.: Patrick Dewael,
Alexander De Croo, Guy Verhofstadt.

De Croo benadrukt dat saneren en
groei hand in hand gaan: “Sommigen
zien een tegenstelling tussen besparen om de begroting gezond te maken
en maatregelen nemen die de groei
moeten bevorderen. Nochtans gaan
beide hand in hand. Een gezonde begroting moet het vertrouwen in ons
land verder herstellen en met enkele
doelgerichte maatregelen kunnen we
de groei een extra duw in de rug geven.”
Cruciale rol
voor Europa
Guy Verhofstadt benadrukte dat Europa een cruciale rol speelt in het bezweren van de crisis: “Er moeten extra
maatregelen komen om de muntunie
overeind te houden. Ik denk daarbij
aan een invoering van een Europees
Schulddelgingsfonds, waarin de overheidsschulden van de euro-lidstaten
boven de 60% van het bbp, worden
gepoold.” Daarnaast pleit hij onder
meer voor de oprichting van een eco-
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“Met doelgerichte
maatregelen de
groei een duw in
de rug geven”
nomische regering binnen de schoot
van de Europese Commissie. Europa
moet ook initiatieven nemen om de
economische groei in de EU aan te
zwengelen, bv. een uitbreiding van
het kapitaal van de Europese Investeringsbank.
Hervormingen in België
Patrick Dewael wijst op het belang
van de doorgevoerde hervormingen
in ons land: “Met de pensioenhervorming en de hervorming van de werkloosheid, heeft de regering al enkele
belangrijke stappen gezet om onze
welvaart veilig te stellen. Maar er
zal meer moeten gebeuren om onze
economie een duw in de rug te ge-

ven.” Open Vld heeft enkele concrete
voorstellen klaar die de arbeidsmarkt
flexibeler moeten maken: opstapcontracten voor jongeren en langdurig
werklozen; schoolbelcontracten; een
‘annualisering’ van de arbeidstijd, om
werk en gezin beter te combineren
door betere spreiding van werkuren;
interimarbeid bij de overheid; en specifieke lastenverlagingen voor jongeren, laaggeschoolden en 55-plussers.
Lagere loonkosten
Open Vld vraagt dat de regering ook
maatregelen neemt om de loonkostenhandicap met onze buurlanden
weg te werken en pleit voor specifieke belastingverlagingen, die ervoor zorgen dat meer mensen aan
het werk gaan: bv. het verhogen van
het belastingvrij minimum of een
lastenverlaging voor zelfstandigen
voor de eerste drie werknemers die
ze in dienst nemen. In uitvoering van
de aanbevelingen van de Europese
Commissie vraagt Open Vld ook aan

de Hoge Raad voor Financiën om een
grondige hervorming van het belastingsysteem voor te bereiden.
Begroting op koers houden
Alexander De Croo beklemtoont
ten slotte het belang om de begrotingsdiscipline aan te houden. “Om
de welvaart veilig te stellen voor de
toekomst is het cruciaal dat het vertrouwen in ons land verder hersteld
wordt. Daarom mogen we de begrotingsteugels niet laten vieren en niet
afwijken van het pad dat werd uitgetekend om tegen 2015 opnieuw een
begroting in evenwicht te hebben”.
Hij wijst erop dat de rente momenteel half zo laag is als eind vorig jaar:
“De hervormingen en besparingen
werken. Het vertrouwen in ons land
is er weer. Dat moeten we zo houden.
Daarom pleit ik er ook voor om de
verplichting om de begroting in evenwicht te houden, op te nemen in de
Grondwet.”

Werkloosheid
grondig hervormd

Dankzij de hervormingen zullen mensen vlotter
de stap naar een job zetten.
Open Vld is tevreden dat de federale regering volop
werk maakt van de hervorming van de werkloosheidsuitkeringen. Die zullen voortaan sterker dalen
in de tijd, om na maximaal vier jaar te eindigen op
een forfaitaire uitkering, in de buurt van het leefloon. Alexander De Croo: “Deze hervorming is het
sluitstuk van een activerend werkloosheidsbeleid.
Door de stapsgewijze daling van de werkloosheidsuitkeringen wordt de kloof met werken groter en
zetten mensen vlotter de stap naar een job.”
Alle helpende handen nodig
Internationale studies tonen aan dat mensen de opstap naar werk vlotter maken wanneer uitkeringen
worden afgebouwd. Er is werk en de volgende jaren
zal de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar groter
worden. Met de vergrijzing en het prille herstel van

de economie hebben we alle helpende handen nodig. Het is dan ook het moment bij uitstek om deze
structurele hervorming van de werkloosheid door
te voeren. Het afbouwen van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd komt er naast een hele reeks andere hervormingen van de arbeidsmarkt die mensen
aan het werk moeten zetten, zoals de inperking van
de werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere
brugpensioen) en het blijvend opvolgen en activeren
van 50-plussers. “Een blik over de landsgrenzen leert
dat doorgedreven activering leidt tot méér ingevulde jobs en minder armoede. Kijk naar Nederland:
daar telt men minder werklozen, minder armoede
en meer werkenden dan in België. Deze maatregel is
dus per definitie een sociale maatregel. Mensen aan
een job helpen is hen de lift van sociale mobiliteit
aanbieden,” besluit De Croo.

Pleidooi voor
rechtvaardige vrijheid
Vervolg van p.1
“Deze dimensie koppelt vrijheid opnieuw aan
verantwoordelijkheid en aan de lange termijn,
aan duurzaamheid. Voor hebzucht en spilzucht
is geen plaats: die botsen met individuele verantwoordelijkheid, maar ook met onze plicht
om de volgende generaties niet op te zadelen
met een torenhoge schuld of een onleefbare
planeet.” Met deze twee nieuwe klemtonen –
verantwoordelijkheid en duurzaamheid – wil
Open Vld het vrijheidsbegrip mee laten evolueren met de samenleving: “Door de nadruk te

leggen op verantwoordelijkheid en duurzaamheid, vullen we vrijheid op een rechtvaardige
manier in,” vindt De Croo. In domeinen als
economie, arbeidsmarkt, justitie, democratie of Europa moeten een aantal pijnlijke onrechtvaardigheden dringend weggewerkt worden. Daarom plant Open Vld in de komende
maanden een hele reeks studiedagen om deze
thema’s te bespreken en nieuwe voorstellen te
doen. Eind 2013 organiseert de partij een congres om een nieuwe beginselverklaring op te
stellen.

Vlaamse
regering
is stuurloos
De ruzie tussen de coalitiepartners in
de Vlaamse regering over de milieuvergunning voor Uplace splijt deze
regering doormidden. “Kan de regering Peeters op deze manier nog wel
besturen?”, vraagt Open Vld-fractievoorzitter Sas van Rouveroij zich af.
In dit dossier gaf de Vlaamse regering
opnieuw de indruk van een stuurloos
schip. Ook de manier waarop ze met
het ‘Vlaams handvest’ kwam aandraven was niet van aard om veel vertrouwen te wekken. Van Rouveroij: “Het
Vlaams handvest vergt een zo breed
mogelijk politiek draagvlak. De holderdebolderwijze waarop de Vlaamse
regering het aan de pers voorstelde
geeft dit handvest een valse start. Dat
is zeer betreurenswaardig. Het getuigt
van een voortdurend misprijzen voor
alwie niet behoort tot haar eigen tijdelijke meerderheid.”

Sas Van Rouveroij, fractieleider
Open Vld Vlaams Parlement
Maanden geleden kreeg Van Rouveroij van minister-president Peeters
de vraag om mee te werken aan het
handvest. Peeters omschreef de bemerkingen van Open Vld als ‘zeer constructief’ en zou die voorleggen aan
de coalitiepartners, om daarna verdere afspraken met Open Vld te maken.
Dat laatste is dus nooit gebeurd. Want
de Vlaamse regering heeft maandenlang ruzie gemaakt over het woordje
‘natie’. Toen er dan uiteindelijk een akkoord uit de bus kwam, besliste ze om
de tekst in ijltempo te communiceren.
Daarbij negeerde ze zonder verpinken
de gemaakte afspraken met Open Vld.
Als voorbeeld voor de ‘waarden’ waarvan dit handvest de uiting moet zijn,
kan dit alvast tellen.

nationaal nieuws
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kruishoutem in beeld
1.

2.

3.

4.

5.
1. De Blauwe Pluim 2012 ging naar het
Europees Cartoon Center.
2. Twee blauwe boegbeelden, nationaal
en lokaal.
3. Kruishoutemse delegatie op bezoek
bij nationaal voorzitter Alexander De
Croo.
4. Verdwijnt dit gebouw binnenkort???
5. Onze mandatarissen in de gemeenteraad.
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Onze mensen
Luc Peel
Bestuurslid

Zo hoort het dus niet.....

Bermen en grachten
in Kruishoutem
Onze gemeente is een landelijke gemeente, met
bijgevolg veel landbouwgronden. En er zijn ook
veel glooiingen gezien de ligging aan de voet van de
Vlaamse Ardennen.
Dat vraagt om een specifieke aanpak op plan van afwatering en bescherming tegen wateroverlast naar
de bebouwde gebieden toe. Het gebeurt dikwijls
dat bij zware of langdurige regenval veel modder
uit de landbouwgronden zich een weg zoekt naar
lager gelegen gebied en zo de wegen overspoelt. Dit
kan in eerste instantie leiden tot ernstig slipgevaar.
Verder ontstaat er ook kans op overstroming. Het
is belangrijk om er dan voor te zorgen dat deze

modderstromen worden opgevangen in grachten
of bermen. Het onderhoud van deze grachten is
dus ontegensprekelijk noodzakelijk.
Regelmatig onderhoud: niet enkel
in verkiezingsjaar
Met Open Vld in het beleid waarborgen wij u en
verbinden wij ons ertoe dat de grachten op zeer regelmatige wijze zullen onderhouden worden en de
bermen minimaal 2 maal per jaar gemaaid zullen
worden en het maaisel wordt opgevangen. Dus niet
alleen in het verkiezingsjaar, maar elk jaar!

Roger
Cnockaert
Bestuurslid

Geert
Colembie
Bestuurslid

Marc Van Den
Berghe
OCMW-raadslid

Gert
Van Parys
Bestuurs

Lozer bos
Lozer bos wordt door de Vlaamse landmaatschappij
en de gemeente sterk gepromoot als recreatief gebied
en dat is zeker niet onterecht. Wandelaars, fietsers,
ruiters en mountainbikers vinden er hun gading en binnen het bos werd ook de open speelzone heringericht
met natuurlijke materialen. Het valt echter te betreuren
dat het schuilhuisje - of prieeltje zoals men het wel
eens noemt - zich in een erbarmelijke staat bevindt.
De dakbedekking is nagenoeg totaal verdwenen en in
slechte staat. Bovendien is deze toestand een reëel
gevaar voor onze kinderen. Aan de bevoegde schepen: DOE DAAR IETS AAN AUB!!!

Open Vld kiest bewust voor
milieuvriendelijk drukwerk

Het prieeltje bevindt zich in een erbarmelijke
staat.
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Containerpark: foute
ligging blijft probleem
Hoewel het gemeentelijk ruimtelijk uivoeringsplan (GRUP)
Sint Elooiskeer in april toch
werd goedgekeurd, blijft Open
Vld hameren op de foute ligging
van het containerpark.
Flinke verkeersoverlast
Uit recente cijfers blijkt dat het afvaltransport naar de
verwerkingsbedrijven toe voor een flinke verkeersoverlast in het centrum zorgt. In 2011 werd bijna 2.200.000
kg afval naar het containerpark gebracht, waaronder
bouw- en sloopafval (663 ton), groenafval (417 ton),
houtafval 286 (ton), grof vuil (235 ton) enz.
Al dit afval dient daarna naar de verwerkingsbedrijven
vervoerd te worden. Dit komt neer op ongeveer 600
container-vrachtwagens per jaar die hiervoor dwars
door het centrum dienen te rijden. In de toekomst zal
dit steeds verder stijgen, waardoor de druk op het centrum ongetwijfeld alsmaar zal verhogen.

Johan Van
Caenegem

Voorzitter
Provinciaal bestuurslid

Chris Taelman
Ondervoorzitter
Fractieleider
Afgevaardigde
regiobestuur

Jos
De Seranno
Het containerpark zorgt op de huidige locatie
voor een pak verkeersoverlast in het centrum.
de huidige CD&V meerderheid, maar deze blijft halstarrig weigeren te luisteren naar onze argumenten.
Wij blijven dan ook ons standpunt hierin aanhouden;
de enige goede oplossing voor Open Vld bestaat erin
het containerpark over te brengen naar de ambachtelijke zone.

Slechts één goede oplossing
Open Vld kaart deze problematiek sinds jaren aan bij

Debat der
lijsttrekkers ?

Wie organiseert een debat met alle
lijsttrekkers?

Onze mensen

Penningmeester
Gemeenteraadslid

Etienne
Braeckman
Afgevaardigde
regiobestuur

Filip Geysens
Gemeenteraadslid
Bestuurslid vzw
Sportdienst

Open Vld vraagt om in Kruishoutem een debat der
lijsttrekkers te houden over het voorbije en toekomstige beleid in Kruishoutem. Welke vereniging of organisatie voelt zich geroepen dit debat te organiseren? Wij
zullen met veel plezier onze medewerking verlenen en
zijn graag bereid ons deel van de organisatiekosten
ten laste te nemen.
Collega-lijsttrekkers: laat ons met open vizier debateren, zodat de Kruishoutemse inwoners de kans krijgen
zich te informeren over ‘wie is wie’ en ‘wie staat voor
wat’.
Interesse? Contacteer Filip GEVAERT,
tel. 09/383.63.65
of gevaert.filip@skynet.be.

Barbara
Gheysens

Gemeenteraadslid

Astrid
Van Huffel

Gemeente- en politieraadslid

Patricia
Braeckman

OCMW-raadslid

LID
WORDEN

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!

Filip Gevaert
Secretaris
Ledenbeheer

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

Bert
Van Wehaege
Bestuurslid

