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OCMW-voorzitter 
Paul Storme: 

Sociale en efficiën-
te dienstverlening 
zijn onze prioriteit

Ook het OCMW van Jab-
beke zat de voorbije jaren 
niet stil. Een greep uit de 
realisaties van het OCMW.
In Stalhille werden twee sociale wo-
ningen aangekocht, wat het resultaat 
voor deze deelgemeente op 6 brengt. 
In de Sarkoheemstraat te Zerkegem 
wordt een woning gerenoveerd tot 
noodwoning en sociaal contacthuis 
in afwachting van een kleinschalig 
project van sociale woningen/bejaar-
denwoningen voor alleenstaanden. 
Samen met de gemeente wordt jaar-
lijks een jobbeurs georganiseerd om 
zo meer kansen te bieden aan job-
studenten en laaggeschoolden voor 
tewerkstelling in eigen streek. Met 
RVT Avondrust werd dan weer een 
seniorenrestaurant opgericht voor de 
65-plusser. De boodschappendienst 
ondersteunt mensen die zelf  niet 
meer in staat zijn om hun bood-
schappen te doen. Het huursubsidie-
reglement biedt ondersteuning 

Lees het interview met Franky Der-
eeper, Claudia Coudeville en Hilde 
Despiegelaere op pagina 4 en 5!

Lees verder op p. 4

Zondag 11 maart in zaal Swaenenburg, Cathilleweg 38 te Stalhille.
Vanaf  9 uur kunt u genieten van een rijkelijk ontbijt.
Om 10.30 uur krijgen wij het bezoek van Vice-Eerste Minister Steven Van Ackere.
Aansluitend zullen lijsttrekker Daniël Vanhessche en lijstduwer Hendrik Bogaert 
de lijst bekendmaken waarmee CD&V Jabbeke in oktober naar de kiezer trekt. We 
sluiten af  met een receptie.
Inschrijven voor het ontbijt kan voor de prijs van €5 bij Voorzitter Werner Stroo 
(050/81.31.99 of  garage.stroowerner@skynet.be) of  Secretaris Bernard Moyaert 
(050/81.33.75 of  bernard.moyaert@telenet.be). 
Uw inschrijving is definitief  na storting van het bedrag op het rekeningnummer 
BE34 7381 1308 9490. www.jabbeke.cdenv.be

CD&V Jabbeke nodigt u uit op haar lentehappening 
met gastspreker Steven Vanackere
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Franky, Claudia en Hilde aan het woord

Franky: Bij de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2000 werd ik gevraagd 
om op de lijst te staan. Mijn vader 
was goed bevriend met wijlen senator 
Albert Bogaert. Mijn familie had bij 
diverse verkiezingscampagnes steeds 
meegewerkt achter de schermen. Het 
was dus eigenlijk een evidentie om 
voor CD&V te kiezen.

Claudia: Thuis werd vaak over poli-
tiek gesproken. Zo is mijn interesse 
ontstaan. Politiek is er een beetje met 
de paplepel in gegeven. Uiteindelijk 
waren het mijn oom Omer en André 
Vandenberghe die mij overtuigd heb-
ben om in 2000 deel te nemen aan de 
verkiezingen. Ik was toen 30 jaar. Ik 
kon me op dat moment, met een jong 
gezin, een jong bedrijf,… best vinden 
in de ideeën en het programma van 
CD&V. CD&V is ook de partij die 
midden de mensen staat. Voor mij is 
dit ontzettend belangrijk.

Hilde: Ook bij mij thuis werd 
vaak over politiek gesproken. 

Mijn vader was toen gemeen-
teraadslid in Oostkamp. Mijn 

politieke interesse vloeit voort uit 
mijn interesse voor de gemeente en 

mijn sociale engagementen in diverse 
verenigingen. 2006 was mijn eerste 
verkiezingsdeelname.

- Het einde van deze bestuurs-
periode is in zicht. Wat zijn 
voor jullie de 3 belangrijkste 
realisaties?

Claudia: Het SPC Jabbeke, de dorps-
kernvernieuwing van Zerkegem en 
de realisatie van de cultuurzaal te 
Varsenare met daaraan gekoppeld de 
verwezenlijking van de nieuwe gebou-
wen van de kinderopvang. 

Franky: De uitbreiding van Vlaming-
veld geeft bijkomende zuurstof  aan 
onze bedrijven. Ook de jaarlijkse inves-
tering van 150.000 à 200.000 euro voor 
het herstel en het onderhoud van land-
bouwwegen vind ik belangrijk. Ten 
slotte zal het nieuwe SPC Jabbeke een 
enorme boost geven aan het sport- en 
cultuuraanbod in onze gemeente. Ik 
ben ervan overtuigd dat tijdens deze 
legislatuur heel wat beslissingen wer-
den genomen waar Jabbeke op korte 
en op lange termijn de vruchten van 
zal plukken. 

Hilde: Op gebied van verkeersvei-

ligheid werden heel wat positieve, 
ingrijpende maatregelen genomen. Ik 
denk hierbij aan de aanleg van nieuwe 
fietspaden en de invoering van zones 
30 in de schoolomgevingen en de 
woonwijken. Ook de vele initiatieven 
van het OCMW verdienen bijzondere 
erkenning. 

- Wat zijn de prioriteiten voor 
de volgende bestuursperiode?

Hilde: Op gebied van verkeersveilig-
heid zijn er nog heel wat zaken die 
kunnen verbeterd worden. Hier wil ik 
mij ook de komende jaren voluit voor 
inzetten.

Franky: Ik kan mij in belangrijke mate 
aansluiten bij Hilde. Voor mij is de he-
raanleg van de Aartrijksesteenweg een 
absolute prioriteit. Dit is één van de ge-
vaarlijkste wegen op ons grondgebied 
waar dikwijls ongevallen gebeuren. 
Deze zwarte punten moeten eruit.

Claudia: De Dorpskern van Varsenare 
vertoont een aantal zwakke punten. In 
de komende legislatuur dienen we hier 
zeker werk van te maken.

- Welke hobby’s beoefenen 
jullie?

Franky: Tot mijn 45ste was ik nog 
nooit op reis geweest. Toen ik op 
uitnodiging van vrienden de kans kreeg 
om mee te gaan op reis, was ik moeilijk 

Franky Dereeper, Claudia 
Coudeville en Hilde Despie-
gelaere zijn geen onbe-
kende in de Jabbeekse 
politiek. Hoe zijn zij in de 
politiek gerold en waarom 
kozen zij voor CD&V?

voor mensen die, in afwachting van 
het verkrijgen van een sociale wo-
ning, problemen hebben om hun 
huishuur te betalen. De mantelzorg-
premie werd verhoogd tot €15 per 
maand en de thuiszorgpremier tot 
€50 per maand. Hiermee halen wij 
de hoogste cijfers in het arrondisse-
ment. Voor zelfstandigen en land-
bouwers in financiële en/of  sociale 

problemen is er een samenwerking 
getekend met EFREM en ‘Boeren 
op een Kruispunt’. Met de realisatie 
van het kantoor interne zaken in 
de Caverstraat zijn we in Jabbeke 
pionier inzake samenwerking tussen 
gemeente en OCMW. Deze gemeen-
schappelijke diensten (o.a. personeel 
en financiële dienst) werken sterk 
kostenbesparend. Het OCMW-

gebouw in de Caverstraat wordt om-
gebouwd naar een volwaardig sociaal 
huis. Verder organiseert het OCMW 
ook jaarlijks een seniorenfeest en 
wordt een gamma van thuiszorgdien-
sten ondersteund om de bejaarde 
zo lang mogelijk in zijn vertrouwde 
omgeving te laten functioneren.

Vervolg  p. 1 
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te overtuigen en was ik er niet gerust 
in om mijn bedrijf  achter te laten. Nu 
besef  ik dat er in het leven meer is dan 
werken en zou ik die jaarlijkse uitstap 
nog moeilijk kunnen missen. Ik geniet 
er ook van om voor mijn kleinzoon te 
gaan supporteren in de voetbal.

Claudia: Ik doe heel veel aan sport. 
Ik ga regelmatig lopen en fitnessen. 
Aangezien ik een administratieve job 
beoefen, vind ik het heel belangrijk 
om voldoende te bewegen. Ik kan 
ook genieten van een goed boek. 
Geschiedkundige romans zijn mijn 
dada. Daarnaast is ook voetbal één 
van mijn passies. Ik maak deel uit van 
het hoofd- en het jeugdbestuur van 
Varsenare.

Hilde: Mijn gezin is mijn grootste 
hobby. Daarnaast is ook toneelspelen 
een ware passie. Hier kan ik mij vol-
ledig in uitleven. 

- Bij welke gebeurtenissen heb-
ben jullie het afgelopen jaar 
het meest stilgestaan?

Claudia: In het afgelopen jaar zijn een 
aantal dichte kennissen en vrienden 
overleden. Hier ga je als mens toch 
even bij stilstaan en over nadenken.

Hilde: De burgemeesterswissel heeft 
mij toch even tot nadenken aangezet. 
Dit toont voor mij aan dat politiek op 
topniveau verre van evident is. Een 
politiek ambt is bijzonder mooi, maar 
je betaalt er ongetwijfeld ook een prijs 
voor.

Franky: Ik zou eigenlijk een jaar wil-
len terugkeren. Het was het jaar dat ik 
afscheid heb moeten nemen van mijn 
vader. Het dagelijks op en af  wandelen 
van mijn vader op het bedrijf  laat nog 
altijd een leegte na.

- Het vertrouwen in de poli-
tiek is vandaag bijzonder klein. 
Veel mensen haken af. Hoe zou 
je jongeren vandaag overtui-
gen om zich nog te engageren 

in de politiek?

Hilde: Voor mij is er een groot ver-
schil tussen de gemeentelijke politiek 
en de politiek op nationaal niveau. Op 
gemeentelijk vlak sta je midden de 
mensen. Voor kleine realisaties krijg 
je vaak enorm veel appreciatie. Dit 
geeft mij enorm veel voldoening en 
maakt het tegelijk boeiend. Politiek is 
een microbe. Het zit in het bloed. Wie 
engagement vertoont in eender welk 
vereniging is volgens mij uit het goede 
hout gesneden om op termijn ook een 
politiek engagement aan te gaan.

Franky: Er zal altijd nood zijn aan 
mensen die leiding geven. Dit geldt 
voor het bedrijfsleven, maar evenzeer 
voor de politiek. Ik denk dat we als 
politici naar de jongeren toe moeten 
stappen en hen tot het besef  laten 
komen dat iemand die zich politiek 
wil engageren en het goed meent wel 
degelijk respect kan afdwingen.

Claudia: Er zal steeds nood zijn aan 
engagement voor onze maatschappij. 
Het is belangrijk dat er mensen zijn die 
een oor hebben voor de problemen in 
onze gemeente, de algemene ver-
zuchtingen van de inwoners,… Het is 
belangrijk dat er steeds politici zijn om 
onze democratie te garanderen. 

- Claudia, hoe zou je de functie 
van fractieleider omschrijven?

Claudia: Als fractieleider is het mijn 
taak om erover te waken dat ieder 
fractielid zijn mening kwijt kan over de 
diverse beleidslijnen. Op de fractiever-
gaderingen wordt er vaak stevig van 
gedachten gewisseld, maar uiteindelijk 
komen we steeds eensgezind, met één 
standpunt, naar buiten. Het is dus in 
belangrijke mate een verzoenende rol.

- Wat wensen jullie de wereld 
toe in 2012?

Franky: Het klinkt misschien cliché, 
maar bovenal wens ik iedereen een 
goede gezondheid toe.

Claudia: 2011 was een jaar waarin 
we geconfronteerd werden met grote 
ongerustheid op de financiële markten 
en forse prijsstijgingen. Ik hoop dat 
er in 2012 een stabilisering komt van 
de welvaart en dat de graaicultuur aan 
banden wordt gelegd.

Hilde: Graag zou ik wat minder 
jaloezie waarnemen in de wereld. Het 
zijn niet grote, materiële elementen 
die zin geven aan het leven. Geluk en 
zingeving moet je vinden in de kleine 
dingen des levens. Heel wat mensen 
beseffen dit nog te weinig.

Franky Dereeper
56 jaar
Gehuwd met Brigitte Vermander
Vader van Xavier, Didier en Jolien 
Gemeenteraadslid
Zaakvoerder Voeders Dereeper

Hilde Despiegelaere - 47jaar
Gehuwd met Jan Verhelst
Moeder van Pieterjan en Anne-Sophie
Gemeenteraadslid en Voorzitter 
Commissie Verkeer
bediende bij Eandis 

Claudia Coudeville - 43 jaar
Gehuwd met Luc Calleeuw
Moeder van Maarten en Sander
Gemeenteraadslid en CD&V-fractieleider 
Accountant/Belastingconsulent bij 
Vandelanotte Accountancy
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Werk mee aan de toekomst van onze gemeente
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Pieter Vanhessche
(pieter_vanhessche@hotmail.com)
www.jabbeke.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

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

In de voormiddag brengen we 
een bezoek aan het fort van 
Breendonk dat tijdens de Tweede 
Wereldoorlog door de nazi’s werd 
gebruikt als concentratiekamp. 
Het fungeerde vooral als werk-
kamp en doorgangskamp. Het is 
het enige dergelijke kamp in West-
Europa dat nagenoeg volledig 
intact is gebleven. Professionele 
gidsen zullen deze droevige epi-
sode uit onze geschiedenis haarfijn 
uitleggen.

’s Middags worden we ontvangen 
in ‘Brasserie ‘t Parc’ waar we een 

lekkere spaghetti  en een drankje 
worden aangeboden om de inner-
lijke mens te versterken.
In de namiddag brengen we een 
bezoek aan brouwerij Duvel 
Moortgat. Ook hier worden we 
ontvangen door een professionele 
bedrijfsgids. Na de introductiefilm 
krijgen we een rondleiding in de 
brouwerij en ontdekken we alles 
over het brouwproces en de in-
drukwekkende bottelarij. De rond-
leiding wordt afgesloten met een 
schenkinitiatie Duvel, consumpties 
en een hapje. Iedereen gaat naar 
huis met een leuk aandenken.

U kunt deelnemen aan deze 
dagreis voor de prijs van €45. We 
vertrekken ’s morgens stipt om 
7u45 aan de markt van Ouden-
burg en om 8u aan de carpoolpar-

king bij de Okay te Jabbeke. De 
thuiskomst is voorzien omstreeks 
18u30. Het aantal plaatsen is be-
perkt tot 60.

Inschrijven kan bij Pieter Van-
hessche (0473/86.30.01 of  pie-
ter_vanhessche@hotmail.com) 
of  bij Matthias Vanhessche 
(0472/58.57.97 of  matthias_van-
hessche@hotmail.com). Uw in-
schrijving is definitief  na storting 
van het bedrag op het rekening-
nummer van JONGCD&V Ou-
denburg: BE67 3770 0284 7187 
BIC: BBRU BE BB

Op zaterdag 14 april orga-
niseren JONGCD&V Ouden-
burg en JONGCD&V Jab-
beke een daguitstap naar 
Willebroek en Puurs.

Daguitstap jongCD&V naar het Fort van 
Breendonck en de brouwerij Moortgat

bouw mee aan een gelukkige 
toekomst voor iedereen
www.detoekomstluistert.be
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