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Wij wensen alle leerlingen, ouders en leerkrachten
een goed gezind en veilig schoolbegin
Verkeersveiligheid belangt ons allemaal aan. Vooral kinderen zijn kwetsbare weggebruikers. Als we
samen, (groot)ouders, leerlingen, leerkrachten, buurtbewoners, stadsbestuur en politie de handen in
elkaar slaan, kunnen wij de verkeersveiligheid voor onze schoolgaande jeugd versterken en verbeteren. Dan wordt het voor iedereen beter, veiliger en aangenamer.
Lees meer op pagina 4.

CD&V bouwt mee aan de toekomst
van Geraardsbergen
Taalspeelbaden
Voor het eerst werden tijdens de speelpleinwerking taalbaden georganiseerd
voor kinderen met een taalachterstand.
Kinderen ontleren vooral het Nederlands tijdens de schoolvakanties en
daarom is het belangrijk dat ze ook dan
de Nederlandse taal blijven oefenen.
De nadruk van de taalspeelbaden ligt
natuurlijk op spel, want deze vinden
plaats in de vrije tijd van de kinderen. Ze
mogen zeker niet het gevoel krijgen dat
ze op de schoolbanken zitten. Het is de
bedoeling dat de taalspeelbaden een vast
onderdeel worden van de speelpleinwerking. Voor de inschrijvingen kregen we
heel wat medewerking van de Geraardsbergse scholen.
Subsidie kampmateriaal
jeugdbewegingen
Dit jaar kunnen Geraardsbergse jeugdbewegingen éénmalig beroep doen op
een toelage van de stad bij de aankoop
van duurzaam kampmateriaal zoals veilige tenten, vuren en andere materialen
met een lange levensduur.
Bij veilige infrastructuur van jeugdverenigingen denkt iedereen spontaan aan

de verschillende jeugdbewegingslokalen
in onze stad. Met deze toelage willen we
de jeugdbewegingen stimuleren om ook
te investeren in goed en veilig kampmateriaal.
Een moderne dienstverlening
Het stadsbestuur wil meer inzetten op
een vlotte, moderne en toegankelijke
dienstverlening in Geraardsbergen. We
zullen onder meer eigentijdse kanalen
inzetten om stedelijke informatie en
diensten nog dichter bij de inwoners
te brengen. Een efficiënt gebruik van
sociale media zoals Facebook en Twitter
worden ook een deel van het verhaal.
Een interactieve website, een uitgebreid
e-loket, elektronische toepassingen,
draadloos internet, digitaal bestuur en
een moderne dienstverlening staan op
de agenda. Het is de bedoeling om de
administratieve formaliteiten op termijn
tot een minimum te beperken dankzij
een doorgedreven administratieve vereenvoudiging.
Waterproblematiek
Het stadsbestuur blijft de waterproblematiek in Geraardsbergen nauw opvol-

gen in overleg met de bevoegde kabinetten. Zo bracht Vlaams minister Joke
Schauvliege op vraag van CD&V- Geraardsbergen in juli nog een bezoek aan
Geraardsbergen om de stand van zaken,
plannen en maatregelen te bespreken.
Geraardsbergen wordt
‘Gezonde gemeente’
Vlaanderen werkt al jaren rond zes grote
‘gezondheidsdoelstellingen’. Maar een
zorgzame leefomgeving, groeikansen
voor iedereen, een sociale en solidaire
gemeenschap, een meer leefbare gemeente en sociale basisrechten verwezenlijk je eerst in je eigen buurt of stad.
Geraardsbergen zal de volgende jaren
werk maken van een gezondheidsbeleid.
De komende maanden vinden initiatieven plaats naar aanleiding van de ‘Werelddag geestelijke gezondheidszorg’ op
10 oktober, de ‘Dag voor Bestrijding van
de Armoede’ op 17 oktober en de ‘Dag
van de Mantelzorg’ op 10 november.
Het gaat telkens over kleinschalige initiatieven in samenwerking met verenigingen. Op die manier wil de stad bijdragen
tot een mentaliteitswijziging met betrekking tot de volksgezondheid.

Veilig naar school

Verkeersveiligheid, zeker op plaatsen waar veel kinderen komen, vinden we heel belangrijk.
Zo werd in de dorpskern van Onkerzele éénrichtingsverkeer ingevoerd. We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe situatie het
heel wat veiliger zal maken in Onkerzele.
Op die manier willen we, naast een veilige buurt voor alle bewoners, een duurzame veilige verkeersomgeving creëren voor
kinderen aan het St.-Catharinacollege in de Onkerzelestraat en aan de buitenschoolse kinderopvang in de Kampstraat.
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De babbelbox van JONGCD&V
In een reeks interviews legt
jongerenvoorzitter Jenz Cools
onze mandatarissen een aantal
vragen voor. Fernand Van Trimpont, eerste schepen en bevoegd voor Jeugd, Onderwijs,
Internationale solidariteit en
Gelijke kansen bijt de spits af.
- Sinds 2 januari ben je eerste schepen
van onze stad. Is je leven nu anders
geworden?
Elke dag opnieuw ervaar ik wat een eer
het is om schepen van deze stad te zijn.
Het is intens, soms vermoeiend, maar
het geeft me vooral veel voldoening.
Het is een taak waar je elke dag mee
bezig bent. Ik tracht heel veel onder de
mensen te zijn, aanspreekpunt te zijn
voor mensen die me nodig hebben.
- Wat onthoud je uit die eerste maanden?
Ik heb veel geluisterd naar de mensen,
naar de adviesraden, naar de vrijwilli-

gers, naar de medewerkers in onze stad.
We brachten met het schepencollege
een interessant bezoek aan de dorpsraden en ik laat mij ook inspireren door
goede praktijkvoorbeelden in andere
steden. Zo bracht ik recent nog een
werkbezoek aan de stad Aalst in verband met het skateterrein.
Een heel verrijkende ervaring was mijn
bezoek aan alle basisscholen van onze
stad. Op die momenten voel je dat je
echt het verschil kan maken. We bekeken ook uitvoerig de financiële toestand
van de stad en we vertrekken daarbij
vanuit een minder goede positie. Dat
betekent dat we soms moeilijke keuzes
zullen moeten maken.
- Zie je al resultaat van je werk?
In deze fase waren we veel bezig met
het plannen van wat we de komende
jaren willen realiseren, maar we hebben onze start niet gemist. Zo waren
er bijvoorbeeld de concerten in het

Abdijpark, is er een aanbod voor kinderen met leerproblemen en zijn er de
verschillende jeugdcultuurprojecten.
- Waar word jij goedgezind van?
Als je merkt dat je initiatieven en daden
voor iemand het verschil maken. Mensen helpen en samenbrengen is de rode
draad in mijn leven. De vraag is niet
“ben ik goed bezig?” maar vooral “doe
ik het goede?”
Lees meer op www.jongcdenvgeraardsbergen.be

OCMW Geraardsbergen pakt vergrijzing aan
“Samen met partners oplossingen uitwerken”
OCMW-voorzitter David
Larmuseau en OCMW-raadslid
Karla Bronselaer aan het
woord.
Met de veroudering van de bevolking
neemt ook de vraag naar zorg toe. Het
OCMW heeft de belangrijke opdracht
hierop een antwoord te bieden, maar
kan niet alles alleen oplossen. Met relevante partners samenwerken is cruciaal.
Vergrijzing neemt snel toe
In 2050 zal ons land 3,5 miljoen
gepensioneerden tellen, het dubbele
van vandaag. Vandaag is in Zuid-OostVlaanderen meer dan een kwart van de
bevolking ouder dan 60 jaar. In Geraardsbergen stijgt het aantal 80-plussers
tegen 2030 met zestig procent.

De vergrijzing van de stad is een
belangrijke uitdaging voor het OCMW
en de aanpak ervan is dan ook een
hoofddoelstelling in het meerjarenplan
2014-2019 van het OCMW van Geraardsbergen. Waar nodig zal hiervoor
samengewerkt worden met relevante
partners.
In maart besliste de OCMW-raad al
unaniem het rusthuis Denderoord te
renoveren om aan de wettelijke normen
te blijven voldoen. Verder werd een
bijkomende serviceflat ter beschikking gesteld en werd het dossier voor
de subsidiëring van het Dienstencentrum De Maretak ingediend. Voor de
volgende jaren staat ook de verdere
uitbouw van de zorgsite De Maretak op
het programma.

Samenwerking met Huisvestingsmaatschappij
Het OCMW beschikt zelf niet over
voldoende middelen voor de uitbouw
van een tweede volwaardige zorgsite.
Daarom werd de voormalige rijkswachtkazerne voorlopig niet aangekocht. Wel werd uitgekeken naar
een externe partner om dit project te
verwezenlijken. Op de OCMW-raad
van 24 juli werd een princiepsakkoord
goedgekeurd met de Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM) Vlaamse
Ardennen. Deze laatste heeft de bedoeling om op de site van de voormalige
rijkswachtkazerne nieuwe assistentiewoningen te gaan bouwen in overleg en
in samenwerking met het OCMW. De
wachtlijst van 110 personen kan op die
manier aanzienlijk worden ingekort.
5

Spreek ons aan,
we helpen je graag verder
Als voorzitter van CD&V Geraardsbergen ben ik fier te mogen rekenen op een dynamisch team, een mix van jong talent en ervaring.
Heb je een vraag voor onze mandatarissen of wil je meer info over
CD&V? Spreek ons gerust aan! Je vindt hier onze contactgegevens.

Fernand
Van Trimpont
1e Schepen, bevoegd
voor Jeugd,
Onderwijs, Internationale Solidariteit en Gelijke Kansen
0475 95 23 28
fernand.vantrimpont@geraardsbergen.be

David Larmuseau
OCMW-voorzitter en
Schepen, bevoegd voor
Welzijn en Sociale Zaken
0486 54 42 85
david.larmuseau@ocmwgeraardsbergen.be

Veerle Mertens
Schepen, bevoegd voor
Communicatie, ICT,
Administratieve
Vereenvoudiging en
Vrijwilligerswerk
0477 79 90 73
veerle.mertens@geraardsbergen.be

Johan Vanden
Herrewegen
Voorzitter van de
gemeenteraad
0478 88 65 63
johan.vandenherrewegen@geraardsbergen.be

Andrée
De Rom - Depreter
Gemeenteraadslid
0476 27 17 08
andree.depreter@
geraardsbergen.be

Karla Bronselaer
OCMW-raadslid
0474 78 88 07
karla.bronselaer@
ocmwgeraardsbergen.be

Jenz Cools
Voorzitter JONGCD&V
Geraardsbergen
en Regio Aalst
0473 62 72 72
jenzcools@gmail.com

Kirsten Van
der Schueren
Voorzitter Vrouw &
Maatschappij
Geraardsbergen
0477/25 18 48
van.der.schueren.kirsten@telenet.be

Katty Carion
Voorzitter Vrouw &
Maatschappij Regio Aalst
0478 27 32 70
katty@domocura.be

Ruben Plees
Afdelingssecretaris
0499 59 38 88
geraardsbergen.cdenv@
gmail.com

WAT MAAKT U
GOED GEZIND IN
ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Volg ons op:
Facebook: www.facebook.com/geraardsbergen.cdenv

of Twitter: www.twitter.com/cdenv_gbergen

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

Uw lokale contactpersoon
Ruben Plees
(geraardsbergen.cdenv@gmail.com)
www.geraardsbergen.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
Wetstraat 89
eenvoudig:
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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Rudy Frederic
voorzitter CD&V
Geraardsbergen
0475 45 10 95
rudy.frederic@scarlet.be

