
alveringem.cdenv.be
InformatIeblad Cd&V - Jaargang 10 - maart - aprIl 2011

Broodautomaat
Op voorstel van CD&V en 
JONGCD&V werd er een broodau-
tomaat geplaatst in de deelgemeente 
Gijverinkhove. Deze staat opgesteld 
op de parking nabij de meubelzaak 
Declerck. De inwoners van Gijve-
rinkhove kunnen nu beschikken  
over vers brood iedere dag.
Op de foto de voorzitster van 
JONGCD&V en Kris Laleman, de 
grote bezielers en verdedigers ide 
ervoor konden zorgen dat Gijverink-
hove nu iedere dag kan beschikken 

over vers dagelijks brood. Bedankt 
voor jullie inzet.

Jong CD&V schenkt 
matchbal
Voor de 3 de maal schonk JONG 
CD&V Alveringem een matchbal aan 
VVV Alveringem. Dit gebeurde op 
zondag 6 maart ter gelegenheid van 
de wedstrijd Alveringem – Merksem 
De wedstrijd werd door Alveringem 
gewonnen met 2-1. De Matchbal 
werd overhandigd door Kris Laleman 
en Jacques Blanckaert.

Wandelnetwerk IJzervallei

Streefdatum voor de eindrealisatie 
van het wandelnetwerk is 2012 ! Heel 
gauw dus ! Voor de toeristische sector 
zal dit een bijkomende troef  zijn !
Verder is Martine nog bezig met: in-
formatieborden voor stationspleintje 

Beveren en dorpsontmoetingspunten 
in Stavele, het kinderparlement, de 
jeugdcultuurweek, speelpleinwerking 
2011 in de paasvakantie en de grote 
vakantie, de toeristische programma-
tie voor 2011 en de promotie ervan, 

open kerkendag in onze dorpen, 
beelddatabank “Westhoek Verbeeldt”, 
de nieuwe layout van het infoblad, de 
vernieuwingen voor de website, af-
fichebord Gyverinkhove, het nieuwe 
kidspad in Gyverinkhovez, ...
Als je vragen hebt over een van deze 
onderwerpen of, suggesties wilt doen 
voor verbeteringen of  vernieuwingen 
dan mag je altijd contact opnemen 
met Martine, via mail:
martine.rabaey@belgacom.net 
of  op het nummer 0496/956122.

foto Michiel Hendrickx

Nieuws van jong CD&V

Schepen voor toerisme Martine Rabaey zat de laatste 
maanden al een paar keer in overleg met de provincie, 
Westtoer, VLM en de naburige gemeenten voor het wandel-
netwerk “Ijzervallei”. Om ook extra mogelijkheden te creë-
ren voor menners liggen momenteel ook de bouw van een 
mennersbrug op tafel.
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Wanneer en waarom   
besloot u de stap naar  
politiek te wagen?
Ik heb vroeger altijd zin gehad om aan 
politiek te doen maar het kwam er niet 
van. Mijn vader was gemeentesecretaris, 
eerst in Stavele vervolgens in Leisele 
en daarna werkte hij nog korte tijd in 
Alveringem en mijn vrouw en ik hebben 
ook 18 jaar café gehouden hier in Sta-
vele. Twee redenen eigenlijk waarom ik 
de stap niet wilde zetten. Toen Martine 
Rabaey mij in 2000 kwam vragen om op 
de lijst te staan, was er bij mij een klik 
van: nu of  nooit en ik zag het program-
ma haarfijn zitten. Daarbij waren er ook 
enkele dingen gebeurd hier in Stavele 
die mij niet aanstonden, zoals de bouw 
van de nieuwe bejaardenwoningen op de 
plaats van een oud café, een historisch 
gebouw eigenlijk. Bejaardenwoningen 
waren wel zeer gewenst maar niet op die 
plaats. Met hun laagbouw verdween het 
typisch dorpsbeeld bepaald door twee 
bouwlagen.

In 2000 hebt u het mandaat  
van OCMW raadslid gekregen. 
Wat houdt zo’n mandaat in?
In 2000 was ik OCMW raadslid in 
de oppositie en nu zit ik, samen met 
Ignace Decroos, in de  meerderheid, in 
coalitie met Gemeentebelangen. Onze 
taak bestaat uit twee delen. Ten eerste 
heb je het OCMW beleid om mensen 
te helpen. Het OCMW reikt mensen 
een helpende hand, bijvoorbeeld met 
begeleiding op financieel vlak of  bij het 
zoeken naar een job, of  het aanbieden 
van een woning. Dit alles om hen er 
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Willem Lanszweert
Willem Lanszweert (62) is 
een geboren en getogen 
 Stavelenaar. Elf jaar geleden  
besloot hij in te gaan op vraag 
om zich bij de CD&V te voe-
gen en sindsdien oefent hij het 
mandaat van OCMW raadslid 
uit. Hij is  gehuwd met Josiane 
D’Hooghe, heeft drie kinderen 
 Peter, Lieven en Nele en zes 
kleinkinderen, Stephen, Len-
nert, Kirsten, Anke, Elise en 
Axel.

len er acht  woongelegenheden komen 
voor dementerenden. Daarbij hebben 
wij ook gekozen om de kamers bewust 
iets groter dan de wettelijke norm te 
maken. Zo zullen we de inwoner meer 
comfort kunnen bieden. Ik vind het een 
goede beslissing van de gemeente om 
een nieuw rust- en verzorgingstehuis te 
bouwen. Onze fractie heeft er ook altijd 
achter gestaan. Het is ook belangrijk 
voor Alveringem dat ze haar eigen rust- 
en verzorgingstehuis heeft.

Zijn er zaken waar u trots  
op bent dat u ze hebt kunnen 
vervullen tijdens de laatste  
elf jaar?
Om in het verhaal van het rust- en ver-
zorgingstehuis te blijven. Voor mij is het 
belangrijkste dat ik een kleine bijdrage 
heb kunnen leveren, dat ik heb kunnen 
meewerken aan dat concept. Verder ben 
ik ook blij met de dorpskernvernieu-
wing van Stavele. Hoewel ik niet in de 
gemeenteraad zat, heb ik daar binnen 
mijn partij altijd blijven op hameren. Het 
is heel belangrijk dat er veel aandacht 
besteed wordt aan de buitendorpen. 

Hoe ziet u 2012 tegemoet?
Daar wil ik mij nog niet over uit spre-
ken. Ik heb er geen probleem mee om 
de fakkel door te geven aan de jongeren. 
Te lang bezig  blijven, zou wel eens kun-
nen leiden tot verstarring.  Jongeren heb-
ben frisse en  vernieuwende ideeën. In 
hun jeugdige gedrevenheid willen ze hun 
voorstellen zo snel mogelijk gerealiseerd 
zien. In politiek lukt dat niet altijd. Je 
moet altijd  rekening houden met je partij 
en met je coalitiepartner waarmee je een 
bestuursmandaat hebt afgesproken. Ik 
heb me alleszins nog niet beklaagd dat 
ik in de politiek ben gegaan. Ik ben heel 
blij met wat ik gedaan heb voor Stavele 
en voor de mensen, hoe bescheiden ook. 

Hebt u nog tips voor   
mensen die zich aan   
politiek willen wagen?
Sta open voor ideeën en heb veel ge-
duld. Dat is heel belangrijk. Je moet ook 
gepassioneerd en gedreven zijn, anders 
lukt het niet. Eerlijkheid vind ik ook heel 
 belangrijk in politiek. En je  ‘antennetjes 
laten uitzitten’ en uit de signalen die je 
opvangt, de positieve zaken halen en in 
je groep bespreken.

weer bovenop te helpen. Dat is wel iets 
dat van twee kanten moet komen. Je kan 
je hand uitsteken maar de ander moet 
hem natuurlijk ook willen pakken. Als 
tweede taak heb je het rust- en verzor-
gingstehuis.

Alveringem is in volle  
verwachting van hun nieuw 
rust- en verzorgingstehuis. 
Wat was uw taak daarin?
In de vorige legislatuur is er over de 
partijgrenzen heen een werkgroep opge-
richt rond het rusthuis met het doel een 
concept rond het nieuw rust- en ver-
zorgingstehuis uit te tekenen. Ik maakte 
daar ook deel van uit. Wij hebben toen 
aan heel veel rusthuizen een bezoek ge-
bracht waar we zowel de positieve als de 
negatieve elementen bekeken in functie 
van ons nieuw rusthuis. Zo hebben wij, 
onder begeleiding van de rusthuisdirec-
teur, en nieuw concept uitgewerkt, wat 
leidde tot een ruwe schets van het rust- 
en verzorgingstehuis. Het nieuwe con-
cept is nu klaar, we kunnen nu overgaan 
naar de realisatie.

Wat zal er anders zijn aan  
het nieuwe rust- en  
verzorgingstehuis?
Er zullen drie inleunwoningen komen 
waardoor het mogelijk wordt voor een 
koppel dat de gezonde partner kan 
blijven samenwonen met de zwaar 
zorgbehoevende partner. Ook zul-
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Verkeersveiligheid: 

Dossier fietsverbinding
Izenberge-Leisele

Schepen van locale economie 
Martine Rabaey stelde in het col-
lege voor om in te tekenen op het 
coachingprogramma “commerciële 
innovatie”. Dit is een kans voor 
onze ondernemers om hun zaak 
eens te laten doorlichten en ideeën 
op te doen voor vernieuwing van 
hun zaak, hun produkten en hun 
doelgroepen. Op 8/02 werd het 

project voorgesteld aan de onder-
nemers.
Op 4/04 gaat al voor de vierde 
keer “Toerist= Koning” door. 
Dit is een jaarlijks terugkerende 
avond, die in het leven geroepen 
werd door schepen voor Toerisme 
Martine Rabaey. De informatie- en 
studieavond is bedoeld voor on-
dernemers in de brede toeristische 

sector. De dienst toerisme stelt alle 
nieuwigheden voor die ze heeft 
uitgewerkt voor het nieuwe toeris-
tische seizoen en daarna geeft een 
professional uit de marketing- en 
communicatiewereld, toelichting 
bij de nieuwe marketing –, com-
municatie- en promotietrends. 
Gegarandeerd interessant!

In de maand april wordt de ten-
toonstelling “Laat naar je borsten 
kijken” opgeslagen in Oeren. Elk 
gezin wordt uitgenodigd voor be-
zoek aan de tentoonstelling maar 
ook voor de informatieavond 
op 5/04 om 20u. Schepen van 
welzijn, Martine, nodigde speci-
alisten uit van de borstkliniek in 
Veurne, om toelichting te geven 
bij borstkanker en het belang van 

de vroegtijdige opsporing. De 
campagne wordt afgesloten met 
een cultuurmoment op 29/04. Ilse 
Vromans (fluiten), Valerie Rijc-
kaert (harpen) en Frieda Vanslem-
brouck (tekst uit haar dagboek 
“Ervaring met borstkanker”) tre-
den dan op in de kerk van Oeren. 
Een echte aanrader!

Schepen voor Cultuur Martine Ra-
baey werkt momenteel volop aan het 
project voor de herdenking van de 
eerste wereldoorlog in 2014-2018. Sa-
men met de stuurgroep werden begin 
maart de thema’s en het stappenplan 
bepaald. Van zodra de projecten 
vorm krijgen zal er gezocht worden 
om subsidies binnen te halen voor de 
concrete uitwerking.

Buitenschoolse opvang:

Nieuwe locatie en meer 
personeel

Dit voorjaar nog zal de buiten-
schoolse opvang haar intrek nemen 
in de nieuwe locatie in blok 2 op de 
jeugdsite. Blok 2 werd omgetoverd 
tot een gezellige en comfortabele 
plaats waar de kindjes in de beste 

omstandigheden zullen kunnen 
worden opgevangen. Op voor-
stel van onze schepen voor jeugd 
Martine Rabaey heeft het college 
beslist om € 15.000 extra middelen 
te voorzien voor extra personeel.

Ondersteuning voor onze ondernemers

Laat naar je  borsten kijken Project Alveringem 
2014 definitief  

van start

Schepen Germain Dhondt is blij 
met de vooruitgang van het dos-
sier, de nodige stappen zijn gezet, 
om een nieuwe fietsverbinding te 
realiseren tussen Izenberge en Lei-

sele, die vooral ten goede zal komen 
aan onze kinderen die school lopen, 
de chiro- jongens en –meisjes die in 
het weekend naar Izenberge fiet-
sen en onze inwoners die fietsend 

boodschappen doen in Leisele en 
Izenberge. Maar ook aan de vele 
fietstoeristen die onze gemeenten 
komen verkennen.
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Zeventien jaar geleden koos u 
voor de politiek. Waarom en 
waarom de CD&V?
In die tijd waren er in Alveringem maar 
twee partijen. Één partij had altijd de bo-
venhand, de rest had als oppositie niets te 
zeggen. Nu zijn er drie partijen en moet 
er altijd rekening gehouden worden met 
een coalitiepartner. Waarom de CD&V? 
Dat lag een beetje voor de hand. Toen 
heette de partij nog Nieuw Beleid en het 
was een partij met structuur en waarden 
waar ik me goed bij voelde.
Bent u met politiek 
 opgegroeid?
Neen, ik ben wel wel altijd actief  geweest 
in het verenigingsleven maar ik heb geen 
politieke opvoeding genoten. Integendeel 
zelfs. De grootvader van mijn vader was 
tijdens WOI burgemeester in Reninge 
en zijn dochter, mijn grootmoeder, zei 
altijd:” Ga niet in de politiek!” Het tegen-
overgestelde dus dan het met de paplepel 
ingegeven krijgen. Toen ze me in 1994 
kwamen vragen of  ik op de lijst wilde 
staan, heb ik toch de stap gezet. Op een 
lijst is het belangrijk dat alle dorpen aan 
bod komen en nu moet de lijst ook uit 
de helft mannen en de helft vrouwen 
bestaan. Dat is niet meer zo eenvoudig. 
U oefende zowel de functie van 
OCMW-raadslid als gemeente-
raadslid uit. Wat is het verschil 
tussen beide mandaten?
Voor mij waren beide mandaten even 
boeiend. In de gemeenteraad zijn het 
vooral grotere projecten die er besproken 
worden, zoals wegen. In de OCMW-raad 
is het meer persoonsgebonden materie, 
voor mensen die het moeilijk hebben. 
Daar helpen, begeleiden en steunen 

Al zeventien jaar is Ignace De-
croos (58) actief binnen de 
Alveringemse politiek. Eerst als 
OCMW -raadslid, daarna als ge-
meenteraadslid en de laatste zes 
jaar opnieuw als OCMW-raadslid. 
Hij is vader van drie, Christophe, 
Dieter en Ann-Sophie en groot-
vader van Wout, Seppe, Kira en 
Robbe. Samen met zijn vrouw 
Marleen Morlion baadt hij zijn 
landbouwbedrijf in Leisele uit.

wij mensen die aan de rand van de 
maatschappij gesukkeld zijn. Dat komt 
natuurlijk minder in de openbaarheid. 
We staan nu natuurlijk ook voor de bouw 
van het nieuwe rust – en verzorgingste-
huis, wat een belangrijke zaak is voor zo-
wel de gemeente als het OCMW, vooral 
op financieel vlak dan. Maar we hebben 
in de gemeente toch iets nodig voor de 
verzorging van de verouderde bevolking. 
De mensen komen nu alleen maar als 
het echt nodig is, wat de verzorging veel 
intensiever maakt en wat ook meer inzet 
vraagt van het bestuur en het personeel. 
Wij willen dan ook dat het een project 
is waar we met de hele gemeente fier op 
kunnen zijn.
Zijn er nog zaken uit uw carri-
ère waar u fier op bent?
Als gemeenteraadslid heb ik kunnen 
bereiken dat de pas aangelegde weg-
versmalling in Gijverinkhove ongedaan 
werd gemaakt. Want door de wegver-
smalling kon er geen groot vervoer of  
landbouwvoertuigen meer passeren. Aan 
de hand van fotomateriaal heb ik dat 
kunnen bewijzen en de wegversmalling 
werd toen opgeheven. Verder vind ik het 
behoudt van de dorpscholen belangrijk. 
Zo hebben wij vanuit de partij werk ge-
maakt van busvervoer tussen de verschil-
lende scholen. het spijtige is dat niet alle 
kinderen die in het dorp wonen, naar de 
dorpsschool gaan. Verder hebben wij als 
partij ook aandacht besteed aan kinder-
opvang. 
Wat heeft u geleerd uit de 
politiek?
Dat politiek soms hard is en dat je niet 

voor iedereen goed kan doen. Mensen 
verlangen soms dat alles onmiddellijk in 
orde komt maar dat kan niet. Vooral op 
gebied van subsidies is het een molen die 
traag werkt en dat is soms enerverend.
Hoe gaat u 2012 tegemoet?
Ik zal zien wat er uit de bus zal vallen 
maar ik sta zeker open om de fakkel aan 
de jongeren door te geven. Zo heb ik 
ook de kans gekregen om aan politiek 
te doen. Door iemand die zijn plaats 
afstond aan mij. Jonge gasten moeten 
ook hun kans krijgen. Alles zal echter 
afhangen van de lijst. Ik zal dan achttien 
mooie jaren achter de rug hebben maar 
als ze me opnieuw vragen, doe ik het met 
volle inzet. 
Tot slot, welke tips zou u aan  
de aanstormende jongeren  
meegeven?
Ze moeten weten dat er een groot 
verschil is tussen openbaar en privé. 
Openbaar heeft een trager verloop. Bij 
grote projecten is het ook belangrijk dat 
ze zich goed informeren waarna ze dan 
een standpunt innemen en daarbij blij-
ven. Het is belangrijk om consequent op 
te treden! Ik vind ook dat je jong moet 
beginnen aan politiek. Politiek vraagt veel 
tijd en inzet buiten je andere verplich-
tingen. Je wordt ook niet altijd gewaar-
deerd ondanks dat je er zelf  veel werk en 
inspanning in stopt. Soms vraagt het een 
grote inspanning om het te blijven doen. 
Ik zeg dan ook chapeau tegen de jongeren 
die het nog willen doen.
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Ignace Decroos

Colofon
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