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Philippe, Marc en Hubert
Al enkele nummers van ons lokaal CD&V-blad stellen we enkele bestuursleden 
aan jullie voor. In deze editie lezen jullie alles over 
Philippe Rassalle, Marc Verstraete en Hubert Ryckebosch. 
Blader snel verder naar pagina 4 en 5!
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Eind januari vond onze jaarlijkse nieuwjaars-
receptie plaats in Zaal Open Deur te Bese-
lare. Samen met Senatoren Rik Torfs en Jan 
Durnez, Volksvertegenwoordiger Bercy Sle-
gers en 130 leden en sympathisanten hieven 
we er het glas op het nieuwe jaar. Rik Torfs 
sprak alvast zijn vertrouwen uit in de Zon-
nebeekse CD&V-groep en wenste iedereen 
een gelukkig en gezond 2012. Hij riep op om 
niet altijd zomaar slaafs de stroom te volgen, 
maar in het algemeen belang ook eens tegen 

de stroom te durven ingaan. 
We plaatsten er ook onze mandataris met de 
langste staat van dienst en zijn vrouw even 
in de bloemetjes en bedankten hen voor de 
inzet voor de partij de afgelopen 30 jaar. Be-
dankt Paul Durnez en Bernadette Borry!
Op de foto herkennen we het bestuur samen 
met Senatoren Rik Torfs en Jan Durnez en 
op de andere foto zien we Paul Durnez en 
Bernadette Borry in het gezelschap met Rik 
Torfs.

Rik Torfs toostte mee op 2012
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In de kijker: 
Philippe, Marc en Hubert

In dit nummer van ons 
CD&V-blad stellen we op-
nieuw 3 van onze bestuurs-
leden aan jullie voor. Dit-
maal gaat het om Philippe 
Rassalle (ondervoorzitter) 
uit Geluveld, Marc Verstrae-
te (secretaris en gemeen-
teraadslid) uit Passendale 
en Hubert Ryckebosch uit 
Beselare.

Hubert: Ik ben met mijn 68 lentes 
de ouderdomsdeken van de partij, 
maar dat betekent ook dat ik heel 
wat levenservaring in de groep kan 
brengen. Sinds 7 jaar ben ik be-
stuurslid van CD&V en dit jaar ben 
ik al 25 jaar lid. 

Philippe: Ik ben de jongste van ons 
drie hier en ben al 6 jaar bestuurslid. 
Bij de vorige gemeenteraadsver-
kiezingen stond ik, net als Hubert, 
voor het eerst op de lijst. In janu-
ari 2010 werd ik door het bestuur 
gevraagd om ondervoorzitter van 
de lokale afdeling te worden. Dit is 
een taak die heel wat met zich mee-
brengt, zoals bijvoorbeeld de voor-
bereiding van allerlei activiteiten en 
van de gemeenteraadslijst voor de 
komende gemeenteraadsverkiezin-
gen. Ik doe dit met veel plezier en 
engagement en ben blij dat dit in 
zo’n goede sfeer kan bij ons.

Marc: Op mijn 62e kan ik al terug-
blikken op een periode van 27 jaar 
als bestuurslid van CD&V Zonne-
beke. Daarvan ben ik al 25 jaar ac-
tief  als secretaris in het bestuur. Mo-
menteel ben ik bezig aan mijn vierde 

legislatuur als raadslid. De 
eerste twee (1988-2000) 

zetelde ik in de OCMW-raad, 
waar ik tussen 1994 en 2000 ook 

voorzitter van was. Sinds 2000 
zetel ik als gemeenteraadslid. 

- Jullie klinken als heel sociale 
en actieve mensen, klopt onze 
indruk?

Philippe: Wel, ik ben bestuurslid 
van verschillende verenigingen: 
KWB Geluveld, BS Geluveld,… als 
je dat daaronder verstaat dan klopt 
de indruk misschien. Van thuis uit 
ben ik eigenlijk altijd al heel soci-
aalvoelend opgevoed. De slogan 
thuis was vroeger altijd “Help hoe 
en waar je kan.” Dat is iets wat ik 
tot op vandaag nog steeds overal 
probeer te doen, om mensen te 
helpen en om leuke activiteiten voor 
mensen te organiseren. 
Daarnaast wil ik ook altijd aandacht 
hebben voor zij die het wat moei-
lijker hebben of  een beetje hulp 
kunnen gebruiken. Dit probeer ik te 
doen door een bezoekje te brengen, 
een luisterend oor te hebben, maar 
indien nodig steek ik ook de handen 
uit de mouwen om mensen die het 
fysiek wat moeilijker hebben ook te 
helpen.

Hubert: Ik ben, net als Philippe, 
graag onder de mensen en ben al 
sinds 40 jaar bestuurslid van Da-
vidsfonds Beselare. Na 7 jaar werd 
ik voorzitter, in 2012 wordt het dus 
mijn 33e jaar als voorzitter. Vanuit 
het Davidsfonds willen we cultuur 
naar iedereen te brengen. Dit doen 
we door het bijwonen en organise-
ren van allerlei culturele activiteiten. 
Dit organiseren we ook vanuit een 
christelijke inspiratie. 

Marc: Net als Philippe en Hubert 

ben ik ook actief  in het vereni-
gingsleven. Zo ben ik al 30 jaar 
bestuurslid van de Gezinsbond te 
Passendale. Daarnaast ben ik ook 
penningmeester van de ACW-afde-
ling Groot-Zonnebeke en de ACV-
afdeling Beselare, Geluveld, Passen-
dale en Zandvoorde. En sinds een 
drietal jaar ben ik ook bestuurslid 
van de Koninklijke Fanfare Sint-Ce-
cilia te Passendale. In mijn vrije tijd 
ben ik ook sterk begaan met de na-
tuur, vandaar ook mijn lidmaatschap 
van de Landelijke Gilde en Onze 
Tuin. Al bij al ben ik dus veel onder 
de mensen, maar ik geniet er ook 
van om naar de mensen te luisteren 
en nadien ook iets met hun vragen 
of  verzuchtingen te kunnen doen. 

- Vanwaar jullie keuze voor 
CD&V?

Marc: Zoals ik daarjuist al zei, ben 
ik graag onder de mensen en dan 
bedoel ik dit niet alleen als bestuurs-
lid van verschillende verenigingen, 
maar ook aan de toog of  op allerlei 
activiteiten praat ik graag met de 
mensen. Als vader van vier kinderen 
en opa van zes kleinkinderen vind ik 
het belangrijk dat het gezin in al zijn 
aspecten de nodige aandacht krijgt. 
Ook nu des te meer in een tijd waar 
beide ouders aan de slag moeten om 
een behoorlijk bestaan te kunnen 
genieten.
En ik heb nog steeds het gevoel dat 
bij CD&V de mensen en gezinnen 
nog meetellen. Menselijke waarden 
worden bij CD&V nog naar waarde 
geschat . Daarom zet ik mij reeds 
meer dan 25 jaar in voor CD&V 
Groot - Zonnebeke. Ik heb zo mijn 
eigen afkorting voor het letterwoord 
CD&V en daarin staat de “C” voor 
constructief, de “D” voor duidelijk-
heid en de “V” voor vertrouwen. Ik 
probeer dit ook zelf  toe te passen, 
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omdat ik dit drie heel belangrijke 
eigenschappen vind voor iemand 
die aan politiek doet.

Hubert: Goed gevonden Marc. 
Voor mij is CD&V de partij die zich 
vooral bekommert om de persoon 
van de mens en hierbij een goed 
evenwicht tracht te vinden tussen 
zowel rechtse als linkse stromingen. 
Menselijke waarden worden nog 
naar waarde geschat in de partij, die 
ook in moeilijke omstandigheden 
haar nek durft uit te steken door 
naar een eerbaar compromis te zoe-
ken. Daarom zet ik mij al 7 jaar in 
voor CD&V Groot-Zonnebeke.

Philippe: De keuze voor CD&V 
maakte ik omdat ik er een kans 
in zag om mensen op een andere 
manier te helpen dan ik voorheen al 
deed. Alhoewel ik bij de vorige ver-
kiezingen niet verkozen was, ben ik 
me wel blijven inzetten voor het be-
houd van de waarden waar de partij 
voor staat volgens mij, namelijk de 
waarde van het menselijke. Hiermee 
bedoel ik onder andere respect heb-
ben voor iedereen, ongeacht zijn/
haar rang of  stand. We plaatsen 
niet onmiddellijk stempels op de 
mensen, maar willen door te luiste-
ren naar de mensen hen begrijpen 
en gaan op zoek naar waarom iets 
fout loopt, maar pakken dit ook aan 
als we de oorzaak vinden. Andere 
belangrijke waarden, die voor mij 
zowat de hoeksteen voor een mooie 
maatschappij vormen, zijn: respect, 
verdraagzaamheid en samenwerking. 
Ook daarom zette ik mij de afgelo-
pen zes jaar al sterk in hiervoor.

Philippe

Marc

Hubert
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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
Joachim Jonckheere 
(joachimjonckheere@hotmail.com)
www.zonnebeke.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

Op de gemeenteraad van januari 
gaven we de meerderheid nogmaals 
onze visie mee betreffende het Ge-
meentelijke Ruimtelijk Uitvoerings-
plan Albertstraat Noord. We zijn 
ervan overtuigd dat er een nood is 
in onze gemeente aan meer ambach-
telijke zone, heel wat kleine zelfstan-
digen en KMO’s zoeken immers op 
vandaag naar meer ruimte. Alleen 
willen we wel dat die er komt op een 
geschikte locatie, zodat er geen extra 
overlast wordt veroorzaakt voor 
omwonenden en dat er een goede 
verbinding is voor het zwaardere 
verkeer. 

We stellen vast dat al het verkeer 
naar de ambachtelijke zone in de 
Albertstraat ofwel via de (te smalle) 
Schipstraat en Albertstraat moet 
verlopen, ofwel via het centrum van 
Zonnebeke. Nochtans lazen we al in 
verschillende kranten dat de meer-
derheid van een betere mobiliteit 
een programmapunt wil maken de 
komende campagne. Vreemd dat 

dan nog snel voor het einde van de 
legislatuur dergelijk project werd 
doorgedrukt waarbij er duidelijk 
geen rekening werd gehouden met 
de mobiliteit.

Daarnaast stellen we nog maar eens 
vast dat het woord “communicatie” 
blijkbaar niet in het woordenboek 
van Inspraak en sp.a staat. De com-
municatie met de omwonenden is 
ook in dit dossier nog maar eens 
niet of  nauwelijks gebeurd… Men 
mag dan toch niet verwonderd zijn 
wanneer ontgoochelde en slecht 
geïnformeerde omwonenden, wiens 
kritiek zonder uitleg als “onge-
grond” wordt bestempeld, dergelijke 
projecten zeker niet zullen steunen 
en altijd zeer kritisch tegen deze 
ambachtelijke zone zullen staan. 
Met een goede en doordachte com-
municatie ten aanzien van deze 
omwonenden kon een argwanende 
houding van deze mensen verme-
den worden.

Nonnebossen 
en Vijverbos: 
Akkoord met 

plan Provincie, 
maar maximale 

inspanning voor 
benadeelden!

Tijdens de gemeenteraad van 
januari moest de gemeenteraad 
advies geven over het Provinciaal 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan Non-
nebossen en Vijverbos. CD&V 
Zonnebeke stelde voor om samen 
een positief  advies te geven, 
aangezien de provincie echt het 
maximum uit dit dossier heeft 
gehaald en we ook weten dat de 
Vlaamse Overheid, die het uitein-
delijk moet goedkeuren, niet meer 
dan dit wil toelaten. 

Dit wil niet zeggen dat we dit 
daarom zomaar goedkeurden. 
Integendeel, we vroegen aan de 
Zonnebeekse meerderheidspar-
tijen om toch ook eens hun con-
tacten op provinciaal en Vlaams 
niveau aan te spreken opdat de 
benadeelden in dit dossier een 
maximale kans zouden maken 
op een planschadevergoeding. 
We weten dat dit niet evident zal 
zijn om dit te bekomen, daarom 
vroegen we een extra inspanning 
aan Inspraak (Vlaams Minister 
voor Ruimtelijke Ordening is toch 
een N-VA’er?) en sp.a (zit zowel 
in Zonnebeke, de Provincie als de 
Vlaamse Regering in de meerder-
heid).

Nood aan ambachtelijke zone? 
Ja, dringend! 

Maar op geschikte locatie!


