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Open Vld staat voor een open, eerlijk en correct beleid ten dienste van elke Kruishoutemnaar!

Open Vld aan de slag
Beste Kruishoutemnaar,
Graag stellen wij u hierbij ons eerste nummer voor sinds
het aantreden van de nieuwe bestuursmeerderheid.
Zoals het wel eens meer het geval is bij verkiezingen in België, zorgt de uitslag ervan voor een
rijkelijk gestoffeerd gespreksonderwerp. Dat is
veelal zo op federaal of Vlaams niveau. En dat
was ook zo na de gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober vorig jaar. Sommige grote steden
beleefden een soort kleine revolutie maar ook

Flexibel werken
Open Vld is vragende partij voor de invoering
van flexibele en betaalbare mini-jobs. “Zowel
ondernemers als mensen die willen werken
zijn hiervoor vragende partij,” zegt partijvoorzitter Gwendolyn Rutten: “Wie wil werken,
moet kunnen werken.”
Lees verder p.4

het landelijke Kruishoutem voelde een lichte
aardverschuiving. De komst van N-VA heeft hier
ongetwijfeld een rol in gespeeld. Voor Open Vld
was het eerlijk gezegd een zware opdoffer, toen
we onze vertegenwoordiging in de gemeenteraad
zagen gehalveerd worden.

Constructief maar strijdvaardig
Desalniettemin gaan wij alles in het werk stellen
om op een constructieve manier te wegen op het
beleid van onze gemeente tijdens de komende
legislatuur. Onze mandatarissen zijn zeker even
strijdvaardig als te voren en zullen niet nalaten
om het beleid van de meerderheid kritisch te beoordelen en waar nodig pogen bij te sturen. U
vindt hiervan reeds een mooi voorbeeld op pagina 3. Open Vld staat voor een open, eerlijk en
correct beleid ten dienste van elke Kruishoutemnaar!

IN deze krant
De prioriteiten van Open Vld / 2
Het beleid van CD&V onder de
loupe / 3 en 7
Over fietspaden / 3 en 8

Agenda
zondag 28 juli
Rommel- en brocantemarkt
met daarbij muzikaal optreden, draaimolen
voor de kinderen, eet-en drinkbar
Wannegem-Lede
zondag 29 september
13de eetfestijn
Open Vld Kruishoutem
vanaf 12 uur
De Mastbloem

Eén van de pijnpunten waar Open Vld zal blijven op hameren: het zwaar vervoer dat door het
centrum dendert.

Ons programma
blijft
Langer werken
wordt beloond
De federale regering heeft de nieuwe
pensioenbonus goedgekeurd. Minister
van Pensioenen Alexander De Croo: “De
pensioenbonus beloont mensen die de
inspanning leveren om langer te werken.
Zij kunnen rekenen op een hoger pensioen, een belangrijke en positieve stimulans voor langere loopbanen. Eenmaal
op pensioen zullen mensen voortaan ook
meer kunnen bijverdienen. Dat is niet
meer dan normaal. Het is niet omdat je
op pensioen bent dat je niet meer actief
mag zijn.”
Een belangrijke nieuwigheid is ook dat de
nieuwe pensioenbonus onbeperkt in de
tijd is. Het zal voortaan ook mogelijk zal
zijn om de bonus na je 65e op te bouwen. De pensioenbonus komt bovenop
het rustpensioen dat stijgt naarmate je
meer loopbaanjaren opbouwt. Eenmaal
op pensioen zullen mensen ook meer
kunnen bijverdienen.
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Onze programmapunten van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober waren geen holle slogans. Wij blijven ons daarvoor inzetten via onze
mandatarissen en ons lokale bestuur.
In tijden van economische crisis is een sterk financieel beleid binnen de gemeente een prioriteit: lagere personeelsuitgaven, onnodige opdrachten aan studiebureaus vermijden en een
personenbelasting van 7.2% in plaats van 8%.
Daarnaast achten wij een kordate aanpak van het
sluipverkeer op de smalle gemeentelijke wegen
noodzakelijk. Alle bermen en grachten dienen

minstens 2 keer per jaar netjes gemaaid te worden.
Wij blijven tevens hameren op het weren van
het zwaar vervoer in het centrum: niet evident,
ondermeer wegens de foutieve inplanting en de
uitbreiding van het containerpark. Aan de veiligheid van onze fietsers hebben we in deze editie
een apart artikel gewijd (“Kruishoutem fietsgemeente”).
Betaalbaar wonen blijft voor Open Vld eveneens
een aandachtspunt, met voorrang voor onze jongere generatie.

Onze gemeentemandaten
Open Vld vertegenwoordigt u graag via
volgende mandaten in onze gemeente :
Johan Van Caenegem: fractieleider en
gemeenteraadslid ;
Astrid Van Huffel: gemeenteraadslid ;
Filip Geysens is lid van de OCMW-raad;
Jos De Serrano vertegenwoordigt Open
Vld in het PWA ;
In de Algemene Vergadering VZW sportdienst hebben we Johan Van Caenegem & Nadja Willems ;
Vicky Van Den Haute is de vertegenwoordigster van Open Vld in de Beheerraad van de Mastbloem.

CD&V wil geen nieuwe uitgaven... tenzij het om hun eigen
zitjes gaat, dan mag het gerust wat meer kosten. Het wordt
toch betaald door de Kruishoutemse belastingbetaler.

Normvervaging
Johan Van Caenegem
Inzake de samenstelling van de
GECORO (de Gemeentelijke
Commisie voor Ruimtelijke
Ordening) stelde de Open Vldfractie voor om deze te verruimen van 7 leden tot
9 leden om aldus de kans te vergroten dat wij voldoen aan de wettelijke verplichting van minimaal
3 vrouwen in onze GECORO .
Schepen della Faille verklaarde in de gemeenteraad van 18 februari 2013 daar niet te willen
op ingaan, omdat dit een commissie is waar de
leden zitpenningen ontvangen en dit dus bijkomend geld zou kosten aan de gemeente, wat hij
niet wil. Dit kan een verdedigbaar standpunt
zijn, maar lees nu hoe geloofwaardig dit is!
Een half uur later in dezelfde gemeenteraad,
komt ter sprake dat dhr. della Faille ontslag heeft
genomen in de gemeenteraad en enkel blijft
zitten als schepen en OCMW-voorzitter in de
raadszaal, en dat Benoit Vandenheede als CD&Vplaatsopvolger binnenkomt in de gemeenteraad.
M.a.w., u heeft als kiezer de CD&V-mandatarissen met een overweldigende meerderheid (15 van
de 19 zetels) naar de gemeenteraad gestuurd, en
uiteraard is dit uw volste recht en de kiezer heeft
altijd gelijk.
Misbruik kieswetgeving
MAAR nog is dit voor de CD&V niet genoeg en
gaat zij via een geënsceneerd ontslag van dhr. della Faille als gemeenteraadslid nog een bijkomend
mandaat versieren in de gemeenteraad op kos-

Hoge bomen ....

“Dit tart echt
alle verbeelding”
ten van de Kruishoutemse belastingbetaler. En
aldus zitten wij tijdens de gemeenteraad met 16
betaalde mandatarissen van CD&V in plaats van
15. De CD&V is dus zeer bezorgd om uw geld...
tenzij het om hun eigen postjes gaat. Dat men dit
nog zou doen in het kader van coalitievorming
en het vastleggen van bepaalde evenwichten,

zou ik nog kunnen begrijpen, maar als men zo’n
verpletterende absolute meerderheid heeft, daar
nog gebruik van maken, tart elke verbeelding.
Dit misbruik van de kieswetgeving is een verregaande vorm van normvervaging bij de CD&Vbestuursmeerderheid.
Het is uiteraard aan u, beste kiezer, om daarover
te oordelen.

300.000 of 430.000 EUR

Nieuw fietspad Olsensesteenweg.

Het voorbije jaar is in onze gemeente een nieuwe realisatie tot stand gekomen: een mooi en
ruim fietspad langsheen de Olsensesteenweg.
Proficiat aan allen die hebben bijgedragen tot
dit project en dank aan de inwoners voor het
geduld tijdens de werken.
Merkwaardig is dat schepen Bothuyne het
tijdens zijn toespraak had over een totale gemeentelijke bijdrage van 300.000 EUR en minister Crevits over een totale gemeentelijke
bijdrage van goed 430.000 EUR. Toen ik schepen Bothuyne daarover ondervroeg tijdens de
laatste gemeenteraad, antwoordde hij dat hij
het verschil eveneens had gehoord tijdens de

toespraak van het kabinet Crevits, maar dat hij
niet wist waar dit verschil vandaan kwam. Nu
moet ik zeggen dat als er bij mij een verschil
van 130.000 EUR zou zitten, ik toch binnen het
uur zou willen weten vanwaar dit verschil komt.
14 dagen later had de schepen daar nog niet
aan gedacht. Ik heb hem dan ook gevraagd
om mij tegen de volgende gemeenteraad uitdrukkelijk mee te delen wie de juiste cijfers
naar voor heeft gebracht, zodat wij weten wie
de bevolking juist heeft ingelicht en wie niet.
Wij houden u op de hoogte... en geniet ondertussen van het mooie fietspad!
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Wie wil werken,
moet kunnen werken
Vervolg van p.1

De mini-job is een manier om werkend uit de crisis te geraken en dit op een flexibele en betaalbare manier. In principe
moet wat voor studenten kan, immers ook voor anderen
kunnen.
De mini-jobs zijn flexibel, omdat de werknemer
hierbij op zeer korte termijn en voor een beperkt
aantal uren inzetbaar is. En ze zijn betaalbaar,
door de sterk verlaagde loonkost. Deze jobs zijn
bestemd voor alle werknemers of gepensioneerden die willen bijverdienen. Daarnaast kunnen
ze ook dienen om werklozen beter te activeren
dan nu het geval is. Want werken blijft de beste
remedie tegen de crisis. Het systeem van de minijob beantwoordt aan een reële nood van ondernemers en laat heel wat gezinnen toe een extra cent
te verdienen. Het haalt bovendien heel wat werk
uit de grijze zone.

ners en onze partners in de regering tot een omvattend akkoord te komen over loonlastenverlaging.

Vaak hoor je zeggen dat de mini-jobs tot ‘sociale
afbraak’ zouden leiden, met een verwijzing naar
Duitsland als het slechte voorbeeld van zo’n systeem. Ten onrechte, want België is Duitsland
niet: onze arbeidsmarkt en ons systeem van sociale bescherming zijn totaal verschillend. We
moeten de mensen dan ook geen angst aanjagen. Het is niet de bedoeling om reguliere arbeid en een volwaardige sociale bescherming
op de helling te zetten. Daarvoor is ons systeem
van sociale zekerheid ons te dierbaar.

Hoge loonkost
Het onderliggende probleem blijft de te hoge
loonkost in ons land. Die moet breder en ten
gronde aangepakt worden. De mini-jobs zouden alvast een manier vormen om snel en flexi-

“Het onderliggende
probleem blijft de
te hoge loonkost”
bel een stap in die richting te zetten. Daarnaast
verkiezen we natuurlijk om met de sociale part-

Wat voor studenten kan, moet ook voor anderen kunnen.

“De Commissie bevestigt gewoon
de doelstellingen die we onszelf
opgelegd hebben voor
2013 en 2014”
Vicepremier Alexander De Croo over de Europese
aanbevelingen voor de Belgische begroting.
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De wachtlijsten in de gehandicaptenzorg blijven lang.
Open Vld vreest dat de nieuwe plannen van minister
Vandeurzen geen antwoord zullen bieden op de vele
noden.

Asielaanvragen
‘veilige landen’
sterk gedaald
Het aantal asielaanvragen uit de zeven ‘veilige
landen’ (Servië, Montenegro, Albanië, Kosovo,
Bosnië-Herzegovina, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en India) is
op een jaar tijd met 36% gedaald. Maggie De
Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie
(Open Vld): “Ik stel vast dat er enerzijds minder
mensen uit die landen asiel vragen, maar dat
het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) anderzijds toch
nog een aantal erkent als vluchteling of bijkomende bescherming geeft. Dat is hoopgevend,
want dat betekent dat onze procedures werken: wie onze bescherming echt nodig heeft,
krijgt ze. En wie ze niet nodig heeft, tracht in
eigen land een toekomst op te bouwen.”

De wachtlijsten in de gehandicaptenzorg blijven lang.

Nood aan echt
engagement
Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Van
der Borght: “Welke zin heeft het om mensen
met een handicap geld te geven te geven als
de rekken van de zorgwinkel leeg zijn? Als
er onvoldoende ondersteuning geboden kan
worden?” Open Vld klaagt ook de vaagheid
van de plannen aan. “Nergens wordt er gezegd hoe men alles gaat betalen. Het lijken
daarom niet meer dan loze beloftes.”
Persoonlijk budget
De Vlaamse minister van Welzijn wil elke
persoon met een handicap een ‘basisondersteuningsbudget’ geven. Dit persoonlijke
budget zou een forfaitair bedrag zijn, gelijk
voor iedereen en dus ongeacht de zorgnoden.
Bovendien zou het dienen voor basisonder-

gebrek aan gespecialiseerde zorg voor mensen met een handicap. Het huidige voorstel
beperkt zich tot basishulp en de vrees is dat
het daarbij zal blijven. Van een echt, volwaardig budget voor specifieke zorgen op
maat voor mensen met een handicap, is allerminst sprake.”

Oneigenlijk gebruik
tegengaan
Het doel van de lijst met veilige landen was
en is oneigenlijk gebruik van asielprocedures,
bv. door economische vluchtelingen, tegen te
gaan. Maggie De Block wil er ook voor zorgen
dat de asieldiensten de dossiers van mensen
uit de veilige herkomstlanden sneller kunnen
afhandelen en dat daardoor sneller plaatsen
in het opvangnetwerk vrijkomen. Asielaanvragen uit deze veilige landen worden in eerste
aanleg door het CGVS binnen 15 werkdagen
behandeld. Het principe van een veilig land
van herkomst werd begin 2012 in de Belgische Vreemdelingenwet ingevoerd. De lijst
wordt minstens eenmaal per jaar geëvalueerd
en aangepast. Het is dus perfect mogelijk dat
in de toekomst landen van de lijst worden gehaald of andere worden toegevoegd.

Vele vragen onbeantwoord
Bovendien blijven vele vragen onbeantwoord. Wat gaat het kosten? En wie gaat
dat betalen? Gaat de premie voor zorgverzekering naar omhoog? “Op deze essentiële
vragen is er geen antwoord. Meer nog: men
schuift alles in het bakje van de volgende
Vlaamse Regering”, stelt Van der Borght
vast. “En dat is jammer. De sector en de men-

“We hebben een schrijnend gebrek
aan gespecialiseerde zorg”
steuning, zoals mantelzorg en gezinszorg.
“”En het is daar dat het schoentje knelt”, zegt
Van der Borght. “We hebben een schrijnend

sen met zorgvragen hebben nood aan ijzersterke engagementen, geen vage plannen en
loze beloftes.”

Staatssecretaris Maggie De Block

nationaal nieuws
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kruishoutem in beeld
1.

2.

3.

4.

5.

1. Voorzitter en gastspreekster
op de nieuwjaarsreceptie.
2. Onze mensen in gezelschap
van Carina Van Cauter en Dirk
Otte.
3. Nieuwe jeugdlokalen aan de
Marolle.
4. Nieuwe school aan de
Marolle.
5. Een gedreven Carina Van
Cauter aan het woord.
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Onze mensen
Luc Peel
Bestuurslid

Roger
Cnockaert
Bestuurslid

Gert
Van Parys
Bestuurslid

Normvervaging bij het college van burgemeester en schepenen in Kruishoutem.

Deugdelijk
bestuur?
Johan Van Caenegem,
fractieleider en voorzitter
Open Vld
Aan politiek doen is dicht bij de
mensen staan en aandacht hebben voor hun kleine en grote problemen, maar is ook besturen en leiding geven.
Dat ons huidige college van burgemeester en schepenen dicht bij de mensen staat en in hoge mate beschikbaar is voor de Kruishoutemnaar, is een feit en
bij deze wil ik graag mijn respect uitdrukken voor
deze inzet.
Normvervaging
Daartegenover wil ik mijn bezorgdheid uiten over
een onbetwistbare normvervaging die ik vaststel bij
het college.

Op de gemeenteraad van 18 februari 2013 vroeg
men aan de gemeenteraad om een geldelijke beloning toe te kennen aan een Waregemse firma voor
geleverde prestaties. Bij onderzoek van het dossier
stelde ik vast dat dit op totaal onwettelijke redenen
is gesteund en tijdens de gemeenteraad wees ik de
voltallige raad op deze feiten en op de controleplicht die elk raadslid heeft. De burgemeester en
schepen Bothuyne gaan toch door met dit punt en
alle CD&V-gemeenteraadsleden keuren dit één voor
één goed. Gezien de fundamentele onwettelijkheid
legde ik klacht neer bij de gouverneur, die inmiddels
deze klacht heeft gegrond verklaard en het gemeenteraadsbesluit heeft geschorst wegens schending
van de wet. Dat het college heeft gepoogd dit toch
door te drukken getuigt van een verregaande normvervaging en willekeur.

Tilde Vandenbroucke
Bestuurslid

Marc
Van Thuyne
Bestuurslid

Vicky
Van Den Haute
Bestuurslid

Nadja Willems
Bestuurslid

Lien Desmet
Bestuurslid

Bestuursverkiezing Open Vld
Conform de statuten van Open Vld worden na de zomervakantie of ten laatste op zaterdag 28 september
2013 plaatselijke bestuursverkiezingen gehouden. Onze
naam “Open” waardig willen wij reeds via deze weg iedereen de mogelijkheid geven om hieraan deel te nemen. Inspraak staat bij Open Vld hoog in het vaandel
en dit is een uitgelezen kans om ook uw visie op het
Kruishoutems beleid uit te dragen.
Wil u inspraak, treed dan toe tot onze partij; ieder lid
kan deel uitmaken van het bestuur. Contacteer hiervoor de secretaris via 09.3836365 of 0497.647860 of
gevaert.filip@skynet.be.

Open Vld kiest bewust voor
milieuvriendelijk drukwerk

Het team van Open Vld Kruishoutem verwelkomt u
met open armen.

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34,
1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten
CONTACT: Tel. 02 549 00 20 - REDACTIE: Joris
Claes (coördinatie) joris.claes@openvld.be, Alexander Vandersmissen (eindredactie) alexander.vandersmissen@openvld.be
LAY-OUT: Ilde Cogen ilde.cogen@openvld.be,
Ilona Berghmans ilona.berghmans@openvld.be
SECRETARIAAT: Carine Meyers carine.meyers@
openvld.be, Peter Verhofstadt peter.verhofstadt@
openvld.be - FOTOGRAFIE: © Imageglobe.be en ©
Shutterstock.com
V.U. LOKAAL : Johan Van Caenegem, Waregemsesteenweg 9, 9770 Kruishoutem
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Kruishoutem
fietsgemeente

Recent werd het fietspad langs de Olsensesteenweg officieel ingehuldigd en in gebruik genomen: een knappe
realisatie, die Open Vld steeds heeft gesteund. Naast
het aangename fietspad naar Lozer, dat er reeds een
7-tal jaar ligt en het recente fietspad langs de Olsensesteenweg, kijken wij nu uit naar de verdere realisatie
van fietspaden langs o.a. de Waregemsesteenweg en de
Anzegemsesteenweg.
We dringen erop aan dat de gemeente Kruishoutem
deze projecten zo snel mogelijk opneemt in hun begroting en de nodige procedures opstart. Open Vld zal dit
ook regelmatig in herinnering brengen op de gemeenteraad.

Versnelde aanleg
Wij wensen alles in het werk te stellen voor de versnelde aanleg van fietspaden: het is immers van het
grootste belang dat onze kinderen veilig naar het centrum van Kruishoutem kunnen fietsen langs deze invalswegen. Om de veiligheid te garanderen voor zowel
onze schoolgaande jeugd als de recreatieve fietsers, zijn
bovendien extra maatregelen nodig, zoals het aanbrengen van rode fietsstroken op de gemeentewegen in de

Onze mensen
Johan Van
Caenegem

Voorzitter
Provinciaal bestuurslid

Chris Taelman
Ondervoorzitter
Fractieleider
Afgevaardigde
regiobestuur

Het inrijden van het fietspad in Lozer (2006) en
de Olsensesteenweg (2013) was ook voor Open
Vld een feestelijk moment.

Jos
De Seranno

nabijheid van scholen en andere locaties waar zich dat
opdringt. Een tweede zinvolle actie waarop wij blijven
aandringen is het aanstellen van gemachtigde opzichters op de belangrijkste kruispunten van en naar school.
En slagen we erin het zware vervoer en vrachtverkeer
uit het centrum te weren, dan pas zal Kruishoutem in
z’n opzet slagen om een echt veilige en aantrekkelijke
fietsgemeente te zijn voor ons allen. Hier wil Open Vld
Kruishoutem echt voor gaan!

Etienne
Braeckman

Eetfestijn in september
Open Vld Kruishoutem verwelkomt u graag op ZONDAG 29 SEPTEMBER 2013 vanaf 12.00 uur in OC De Mastbloem, Waregemsesteenweg
22 te Kruishoutem. Op het menu de keuze uit:
Kalkoenfilet Archiduc met kroketjes (1)
***
Kalfstong in tomatensaus met champignons
en aardappelpuree (2)
***
Zalmfilet in roomsaus met fijne groentjes en aardappelpuree (3)
***
Kinderschotel (kalkoenfilet met kroketjes)
Kaarten 15,00 EUR (menu 1) – 17,00 EUR (menu 2 en 3) –
Kinderschotel 8,00 EUR. Na de maaltijd kan je nog gezellig bijpraten
met een koffie en dessert. Reserveren via gevaert.filip@skynet.be
of 09.3836365 of 0497.647860.

Penningmeester
Gemeenteraadslid

Afgevaardigde
regiobestuur

Filip Geysens
Gemeenteraadslid
Bestuurslid vzw
Sportdienst

Barbara
Gheysens

Gemeenteraadslid

Astrid
Van Huffel

Gemeente- en politieraadslid

Marc
Van Den
Berghe

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

