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Ons eerste
CD&V-blad is er!
Ik ben verheugd het voorwoord te schrijven van ons
eerste CD&V-blad nieuwe stijl. De gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zijn al een tijdje achter de rug en de
voorbije maanden hebben wij al hard gewerkt met onze
vernieuwde bestuursploeg. We kregen van u opnieuw
het vertrouwen om onze gemeente verder te leiden.
Wij stellen ons echter positief op naar de oppositie en
houden graag rekening met hun constructieve opmerkingen. Zolang dit maar ten goede komt van onze
gemeente en de vele inwoners. Samen met de hele
CD&V-ploeg wil ik Deerlijk verder uitbouwen tot een
dynamische, moderne en actieve gemeente.
Wij willen tussen de mensen staan, luisteren naar de
kleine en grote noden en hieraan een oplossing bieden
in de mate van het mogelijke binnen het wettelijk kader.
En tot slot dragen wij communicatie heel hoog in het
vaandel. Via dit blad, onze eigen website en diverse
sociale media zullen wij u op regelmatige basis op de
hoogte houden van de gemeentelijke actualiteiten.
Alvast veel leesplezier! Altijd tot uw dienst!

Claude Croes
Burgemeester Deerlijk
Provincieraadslid

UITNODIGING

Herfstbarbecue!
Zondag 10 november 2013 vanaf 11u30
Zaal De Wieke
Volwassenen: 15 euro (aperitief inbegrepen)
Kinderen tot 12 jaar: 9 euro
Kaarten te verkrijgen bij de bestuursleden
of bellen naar Ann (0476/57.05.35).
Zorg dat je erbij bent!

Onze CD&V schepenen en gemeenteraadsleden

Claude Croes
Burgemeester (oa. Bevoegd
voor brandweer, politie, onderwijs, landbouw,…)
Provincieraadslid
claude.croes@telenet.be
Driesknoklaan 108

Ann Accou
Schepen van personeel, mobiliteit, sport, ICT, informatie
en integrale kwaliteitszorg
accou.a@scarlet.be
Kapelstraat 27

Regine Rooryck
Schepen van financiën,
lokale economie, cultuur,
bibliotheek, musea & archief
reginerooryck@hotmail.com
Kapelstraat 39

Carl De Donder
Schepen van ruimtelijke ordening, jeugd, feestelijkheden,
leefmilieu en Europese zaken
dedondercarl@skynet.be
Stationsstraat 292

Jo Tijtgat
Schepen van openbare
werken, waterbeheer,
patrimonium, toerisme
en toegankelijkheid
Jo.tijtgat@deerlijk.be
Braamakkerstraat 1

Kaat Olivier
Schepen van sociale zaken,
welzijn, kinderopvang, senioren
ontwikkelingssamenwerking,
huisvesting en gelijke kansen
kaatolivier@hotmail.com
Heulselaan 11

Frans Kemseke
Gemeenteraadslid
Frans.kemseke@telenet.be
Vichtesteenweg 50

Louis Haerinck
Gemeenteraadslid
haerinck.louis@skynet.be
Hoogstraat 104

Sabine
Deknudt-Michiels
Gemeenteraadslid
sabinemichiels@skynet.be
Kleine Klijtstraat 32

Jurgen Beke
Gemeenteraadslid
jurgen_beke@telenet.be
Otegemsesteenweg 31

Lien De Ketele
Gemeenteraadslid
lien_de_ketele@hotmail.com
Vichtesteenweg 107
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Facebook: www.facebook.com/cdenvdeerlijk
Twitter: http://twitter.com/cdenvdeerlijk

Onze CD&V OCMW raadsleden

Kaat Olivier
Voorzitter OCMW

Rudy Terrijn
OCMW raadslid
Rudy.terrijn@telenet.be
Europalaan 32

Veronique Vercaempst
OCMW raadslid
Veronique.vercaempst@
skynet.be
Kerkstraat 82

Marleen Prat
OCMW raadslid
Marleen.prat@skynet.be
Schragenstraat 16

DEERL!JKBON

Janneke Depla
OCMW raadslid
Janneke.depla@telenet.be
Beekstraat 13

Samen met een werkgroep en de adviesraad economie Deerlijk heeft onze
gemeente de DEERL!JKBON uitgewerkt. Deze zal te koop aangeboden
worden vanaf 30 september 2013.
Er zal een DEERL!JKBON bestaan
van 5, 10 of 25 euro.
Te gebruiken bij de deelnemende
Deerlijkse handelaars.

Oprichting JONGCD&V Deerlijk!
Met CD&V Deerlijk willen we de
komende legislatuur inzetten op
vernieuwing en verjonging. De
oprichting van een lokale jongerenafdeling is hiervan alvast
een eerste realisatie. Voor de
komende drie jaar zal gemeenteraadslid Lien De Ketele de rol
van voorzitter op zich nemen.
Thomas Herrero en Tom De Roo
maken deel uit van de kern van
jong CD&V.

Jeugd erbij betrekken
Dit trio is erg gedreven en enthousiast om
de Deerlijkse jongeren te betrekken in het
gemeentebeleid. JONGCD&V wil een forum creëren waar álle jongeren uit Deerlijk
kritisch kunnen nadenken over politiek en
de uitdagingen waar we voor staan, in het
bijzonder binnen onze eigen gemeente. Om
dit te bereiken zullen we in de loop van het
jaar acties en activiteiten organiseren.
Zo was er op zondag 1 sept. onze eerste regionale activiteit “ Zoek je boule?!”

JONGCD&V regio Kortrijk wil komaf
maken met de kloof tussen generaties (jongeren - ouderen), de dialoog bevorderen en
organiseerde daarom een uniek petanquetoernooi voor junioren en senioren. (foto’s
zie www.facebook.com/cdenvdeerlijk)
Kwis
Op vrijdag 6 december organiseert Jong
CD&V Deerlijk een leuke kwis in d’Iefte.
Meer info volgt binnenkort!

Vlnr Felix De Clerck (CD&V Nationaal),
Virginie Van Luchene (voorzitster Waregem), Kevin Deﬁeuw (prov. Voorzitter
W-VL), Charlotte Van Praet (Waregem),
Thomas Herrero (Deerlijk), Tom Vandenkendelaere (nationaal voorzitter), Pieter
Dobbelaere (Wevelgem), Gaëtan Tijtgat
(regionaal voorzitter), Lien De Ketele
(voorzitster Deerlijk), Claude Croes (burgemeester) en Tom De Roo (Deerlijk)

5

INTERVIEW

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van vorig
jaar was er heel wat te doen
rond het al dan niet behoud
van de brandweerpost in onze
gemeente. CD&V stelde toen
duidelijk dat de brandweerpost
in Deerlijk blijft. “Dit heeft nooit
ter discussie gestaan,” zegt
Claude Croes, burgemeester en
tevens voorzitter van de prezonale raad Fluvia.
- Wat is Fluvia?
Claude Croes: Fluvia is het samenwerkingsverband tussen 14 gemeenten en 17
brandweerposten in de regio Zuid-WestVlaanderen en bestaat sinds 24 juni 2011.
Door de invoering van het principe van ‘de
snelste adequate hulp’ rukt de brandweer
steeds meer en meer over de gemeentegrenzen uit. Bij brand of ongeval komt het voor
dat er meerdere korpsen aanwezig zijn. Onderlinge afstemming en opleiding verhoogt
de kwaliteit van de dienstverlening.
- Fluvia gaat dus voor een betere hulpverlening?
Dit klopt, zo wordt er afgesproken voor
welke type interventie er welke middelen
uitgestuurd worden. Dit heeft tot gevolg dat
er geen overtollige middelen ingezet worden
wanneer dit niet nodig is én dat toch iedereen
adequaat geholpen wordt. De hervorming
moet ervoor zorgen dat de brandweer de
beschikbare middelen efficiënter inzet.

- Waarom was er de schrik dat Deerlijk zijn
brandweer zou verliezen?
Claude Croes: Dat er een aantal korpsen
binnen Fluvia zullen fusioneren is meer dan
waarschijnlijk. In ieder geval zullen ze meer
moeten samenwerken om kosten te besparen. Op sommige plaatsen zal het wagenpark
afgebouwd worden. Maar de brandweerpost
van Deerlijk werd nooit ter discussie gesteld,
integendeel. Het Deerlijkse korps is zeer degelijk opgeleid, heeft expertise in gevaarlijke
stoffen en is een E17-brandweerpost. Bovendien is er een performante dienst 100 en
hebben we ook een jeugdbrandweerkorps.
- Komt de beloofde nieuwe kazerne er?
Claude Croes: Zeker en vast, het budget
voor de bouw ervan wordt ingeschreven in
de meerjarenplanning 2014-2019. De nieuwe
kazerne is momenteel voorzien op de plaats
waar nu het gemeentedepot gelegen is (N36Stationsstraat).

Betaalbaar
wonen
Het lopende bouwproject naast de St.
Anna kerk op de Molenhoek zal 15
sociale appartementen huisvesten, die
eigendom zijn van de sociale huisvestingsmaatschappij Mijn Huis. Een
aantal van deze appartementen zullen
aangepast worden voor mensen met
beperkingen. Ook de omgeving zal
worden heraangelegd.
Dit is slechts de start van ons sociaal
bouwprogramma voor nog een 50-tal
extra woningen.
Vanuit het schepencollege pleiten we
voor een mix van sociale koop- en
huurwoningen.

- Brandweer richt managementteam op
Claude Croes: Naar aanleiding van de
algemeen bekende interne strubbelingen
binnen het korps werd een managementteam opgericht bestaande uit de burgemeester, de brandweercommandant, enkele
vertegenwoordigers van het korps en een
extern brandweeradviseur. Deze maatregel
is het resultaat van een hele reeks gesprekken die ik, als burgemeester, voerde met alle
brandweerlieden afzonderlijk. Het doel is
de communicatie binnen de brandweer te
verbeteren.

WAT MAAKT U
GOED GEZIND IN
ONZE GEMEENTE?

Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft
#goedgezind
u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Jurgen Beke (jurgen_beke@
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
telenet.be) en Yves Vande Wiele
Wetstraat 89
eenvoudig:
(yvesvandewiele@telenet.be)
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.deerlijk.cdenv.be
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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Brandweerpost blijft in Deerlijk!

