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CD&V 
zit niet stil

Zoals altijd ijveren wij voor een 
veilige leefomgeving en zijn wij 
begaan met de verkeersveiligheid 
van de zwakke weggebruiker. In 
september ontmoetten wij minister 
van openbare werken Hilde Crevits 
tijdens een bijeenkomst over open-
bare werken in de provincie. Wij 
spraken onze bezorgdheid uit over 
een aantal zaken in onze gemeente. 
Verder in dit blad vindt u artikels 
hierover.
Ondertussen voerden wij ook actie 
voor een betere verlichting van 
onze fietspaden langs de N321. 
We moeten zeker benadrukken dat 
het hier, zonder overdrijven, over 
een zeer duistere weg gaat en een 
betere verlichting geen overbodige 
luxe is.
Tijdens de ‘Dag van de CD&V-af-
delingen’ op 22 oktober, werden er 
een aantal awards uitgereikt, voor 
diverse categorieën. Voor de pro-
vincie West-Vlaanderen werden wij 
genomineerd voor de beste website. 
Wij werden bekroond met Zilver. 
Onze website bevat niet alleen info 
over CD&V, maar ook nuttige links 
naar andere websites. Even kijken: 
www.vleteren.cdenv.be
Met deze mooie voorbije herfst zou 
je het bijna vergeten, maar 2011 is 
al bijna voorbij. CD&V Vleteren 
wenst u een Zalig Kerstfeest en een 
Gelukkig en vooral Gezond 2012.
In oktober zijn er gemeenteraads-
verkiezingen. Wie zich geroepen 
voelt om mee te werken kan altijd 
contact opnemen met ons.

Henri Gruwez
Voorzitter CD&V Vleteren

Dossier verlichting N321 is een dossier met een lang verle-
den, wetende dat er in 2008 al meningmaal werd tussenge-
komen zowel bij bevoegde instanties als bij de lokale over-
heid, echter zonder resultaat.
Nochtans is deze vraag zeker niet overbodig, gezien de 
belangrijke functie die deze fietsweg Vleteren–Poperinge 
vervult voor de fietser in het algemeen en voor de leerlingen 
naar of van de onderwijsinstellingen van Poperinge.

Lees meer hier, op pagina 4!

Fietspad n321 westvleteren-poperinge

Meer licht, beter zicht
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Meer licht, beter zicht

Iedereen heeft er BELANG bij dat de 
zwakke weggebruiker, fietser, bromfietser, 
zich veilig kan verplaatsen. Het is de op-
dracht van de overheid de VERKEERSVEI-
LIGHEID van de zwakke weggebruiker te 
VERBETEREN

In het dossier N321 is men in onderzoek om via Module 
17 de nodige verlichting aan te brengen.
Volgens CD&V Vleteren is het dan ook maar logisch dat 

het gedeelte N 321 van Westvleteren tot Poperinge die 
aanzien wordt als secundaire weg eveneens in aanmerking 
komt voor Module 17 – verlichting van een gewestweg.

We vragen dan ook aan de gemeentelijke overheid, dat 
zij de nodige ondersteuning zouden geven, gezien ver-
volgens nog een start en projectnota dient opgestart te 
worden om in de toekomst MEER LICHT en BETER 
ZICHT TE HEBBEN OP ONS FIETSPAD VAN EN 
NAAR POPERINGE.
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Op een bijeenkomst in Roeselare 
hebben wij met minister Crevits 
contact gehad en volgende onder-
werpen doorgenomen.

Dossier Kruisboomstraat 
Vleteren
Deze verbindingsweg tussen de 
twee gewestwegen N8 en N321 is 
erg belangrijk zowel voor fietsers, 
in het bijzonder voor schoolgaande 
jeugd, alsook voor auto en vracht-
verkeer.
Deze weg wordt eveneens druk 
bereden door allerlei landbouwma-
chines
Het aanleggen van o.a. een fietspad 
zou de fietser zeker beschermen en 
zou de stresserende toestand van de 
automobilisten wegwerken.
De verkeersveiligheid van de zwakke 
weggebruiker kan maar verbeteren.
In het verleden, concreet gemeen-
teraad van mei 2007 en het onder-

houd in 2009 met Minister Hilde 
Crevits in Vleteren - naar aanleiding 
van dossier N8- werd gevraagd om 
een studie te maken voor de aanleg 
van een fietspad en een volwaardige 
weg te voorzien met een aangepaste 
ontsluiting op de actuele N8.
Eveneens werd gevraagd welke mo-
gelijkheden er bestaan bij toepassing 
module 11 en eventueel module 13 
van het mobiliteitsconvenant. 

Dossier verlichting N321
Langs de gewestweg N321 zijn in 
het verleden fietspaden aangelegd.
Spijtig genoeg werd in het verleden 
geen openbare verlichting voorzien 
langs deze gewestweg die het grond-
gebied Vleteren met Poperinge 
verbindt
Nochtans is het zeker in de winter-
periode, een aanrader om openbare 
verlichting te voorzien, langs deze 
druk bereden fietspaden, in het bij-
zonder door de schoolgaande jeugd.

Waarschijnlijk kan er gebruik 
gemaakt worden van module 17 
van het mobiliteitsconvenant. Zo 
ja welke stappen dienen gezet te 
worden ?
Als CD&V afdeling willen wij de 
verkeersveiligheid bevorderen voor 
elke weggebruiker en zeker voor de 
zwakke weggebruiker. 

Dorpskern Westvleteren
Enkele jaren terug werd de dorps-
kern van Westvleteren volledig 
heraangelegd. Het resultaat was 
meestal zeer goed, maar als lokaal 
CD&V - bestuur hoorden we toch 
enkele bemerkingen bij de bevol-
king en daarom hielden we toen ook 
een enquête waarbij we de mensen 

uit het dorp enkele concrete vragen 
stelden. Hierop werd toen mas-
saal gereageerd en kwam vooral de 
problematiek rond de kasseistrook 
ter hoogte van de basisschool in 
de Westvleteren dorpstraat steeds 
terug. Dit is een strook kasseien van 
ongeveer een tiental meter die een 
enorme geluidsoverlast veroorzaakt 
wanneer hier zwaar verkeer voorbij 
rijdt. Hierdoor worden vele mensen 
in hun nachtrust gestoord. De wo-
ningen die zich in de onmiddellijke 
omgeving van deze kasseistrook 
bevinden, beginnen allemaal barsten 
te vertonen door de vele trillingen 
die deze voertuigen op deze strook 
veroorzaken.
Onze vraag vanuit de CD&V is 
concreet om deze kasseistrook te 
verwijderen en gewoon te asfalte-
ren. Het heeft immers geen enkele 
meerwaarde en de snelheid wordt er 
ook niet door verminderd. 
We zijn met deze vraag reeds naar 
het schepencollege geweest, maar 
daar argumenteerde men ons dat 
deze gewestweg met Europees geld 
werd gesubsidieerd, wat als gevolg 
met zich meebracht dat binnen de 
5 jaar geen veranderingen mochten 
uitgevoerd worden omdat we anders 
een gedeelte van onze subsidies 
zouden kwijt spelen.
Aan de minister hebben wij ge-
vraagd om dit dossier eens van 
dichtbij op te volgen en te zien of  er 
geen mogelijkheid is om reeds vroe-
ger dit probleem op te lossen. De 
buurtbewoners zouden dit enorm 
waarderen. 
Intussen is er een gunstige reactie 
gekomen op ons voorstel en zal dat 
probleem kunnen opgelost worden.

Lopende dossiers
Andere lopende dossiers die door 
ons nauwkeurig gevolgd worden 
zijn oa:
Fietspad Woesten –Poperinge, 
Steenstraat, N8, aanleg kerkhof, 
brandalarmtoestellen, enz

CD&V Vleteren op bezoek bij minister crevits
Openbare werken en Mobiliteit zijn heel belangrijk op 
lokaal vlak, sommige realisaties worden op lokaal niveau 
aangepakt, andere door de Vlaamse overheid.
Door CD&V Vleteren werden recent onderstaande dos-
siers aangekaart bij Minister Crevits, om onze gemeente 
verkeersveiliger te maken.



8

V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
o

na
th

an
 C

ar
d

o
en

 R
e(

d
)a

ct
ie

ad
re

s:
 C

D
&

V
-D

ir
ec

t,
 W

et
st

ra
at

 8
9

 -
 1

0
4

0
 B

ru
ss

el
 F

ax
: 0

2-
23

8
 3

8
 6

0
 -

 e
-m

ai
l: 

d
ir

ec
t@

cd
en

v.
b

e

Het is een staalkaart van onze 
gemeente geworden die bewijst dat 
“Vleteren Leeft”. En niet alleen de 
Vleterse CD&V is in de wolken met 

deze nieuwe site, ook nationaal ging 
dit niet onopgemerkt voorbij, na sa-
menspraak van CD&V nationaal en 
CD&V provincie West-Vlaanderen 

werd onze website genomineerd in 
de categorie 

‘BESTE WEBSITE 
PROVINCIAAL’

Op zich is deze nominatie alleen al 
een opsteker voor allen die hielpen 
deze site te realiseren.
Groot was dan ook de vreugde 
toen tijdens een CD&V studiedag 
te Gent, op zaterdag 22 oktober, in 
aanwezigheid van heel wat CD&V-
prominenten bekend werd gemaakt 
dat de Vleterse Website bekroond 
werd met de 
‘ZILVEREN AWARD 2011 
NATIONAAL’

Het bewijs dat we als kleine CD&V 
afdeling aardig ons mannetje kun-
nen staan.

Ga vlug eens kijken naar onze web-
site: www.vleteren.cdenv.be/
Er zijn ook interessante links te 
vinden, doen!

WWW.VLETEREN.CDENV.BE
Award voor website

Sedert korte tijd is CD&V Vleteren de trotse bezitter van 
een prachtig vernieuwde website. Deze belicht niet al-
leen de door ons gevoerde politiek in de gemeente, ze is 
ook een staalkaart van alles wat reilt en zeilt in Vleteren. 
Naast artikels over actuele politieke hete hangijzers vind 
men er diverse links naar andere interessante sites


