
Onze partij heeft in Latem en Deurle nog steeds 
de wind op kop. Maar we hebben sterke trappers 
in onze ploeg, een sterke fractie en een vernieuwde 
bestuursploeg met geëngageerde bestuursleden. 
Samen blijven we de partij uitbouwen met sterke 

denkers en doeners, gericht op de toekomst.
2018 wordt voor ons het jaar van de uitdaging. 
Maar 2018 wordt ook een evaluatiemoment. Een 
terugblik ook op zes jaar Welzijnsbestuur met een 
opsomming van verkiezingsbeloftes en gemiste 

kansen. Wij zullen u alvast volledig en grondig 
informeren zodat u in oktober 2018 met kennis 
van zaken de juiste keuze kan maken.

We nodigen u graag uit om deze editie van de Lo-
kale Burgerkrant door te nemen. Het artikel over 
de zone 30 zal u niet onberoerd laten. Verder ook 
een artikel over nooit geziene visuele vervuiling 
door verkeerspalen en borden die onze mooie ge-
meente treft. (Vervolg leest u op pagina 2)

Inspraak blijft dode letter

LEES MEER

Wat vliegt de tijd snel. Volgend jaar zijn er weer verkiezin-
gen. De partijen maken zich stilaan op voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 2018. 

p.2 Goed nieuws in de kijker! 
p.3 Zone 30
p.6 In beeld
p.7 Wie zorgde voor de centen?
p.7 Iedereen welkom op ons 
      Mosselfestijn! 

LATEM-DEURLE
de lokale burgerkrant Open Vldnr 1- 2017

Op pagina 4 brengen 
we verslag uit over 
de Ronde van Vlaan-
deren van Gwendolyn 
Rutten, op pagina 5 
hebben we het over 
de verbeterde regeling 
voor studentenarbeid.
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Inspraak blijft
dode letter
(Vervolg p.1)

De beslissing om op vijfennegentig pro-
cent van het grondgebied een zone 30 in 
te voeren, werd genomen door de Wel-
zijnsmeerderheid, de partij die als motto 
heeft “Latem Latem laten”. 

Hoe flagrant kan men zijn eigen principes 
verloochenen. Bovendien is de invoering 
van de zone 30 zonder enige inspraak 
gebeurd. Inspraak blijft dode letter in 
Sint-Martens-Latem.

Men is echt pas een winnaar in de poli-
tiek als men zijn ideeën kan omzetten in 
het beleid, wat in Sint-Martens-Latem 
blijkbaar niet lukt.

Veel leesplezier en ik wens u allen een 
prettige, veilige en zonnige vakantie.

Etienne De Clercq 
Voorzitter Open Vld Latem-Deurle

De vernieuwde aanlegsteiger in Latem is geliefd

Wij stellen vast dat onze gemeenschapslokalen 
ten volle worden benut. Vooral de Oude Brou-
werijschuur op het dorp van Latem, gerenoveerd 
tijdens het vorige liberale bestuur, blijkt een 
hotspot voor het organiseren van babyborrels en 
andere familiefeesten. Niet zelden treft men in de 
tuin een springkasteel aan vol kierende en spe-
lende kleuters en jonge kinderen.
Rond de nieuwe aanlegsteiger aan de Leie, een 
project dat reeds bijna tien jaar geleden werd op-
gestart onder impuls van onze fractie, is het fijn 
vertoeven. Een open baken van rust en natuur-
pracht werd gecreëerd en het is ondertussen een 
trekpleister geworden voor jonge koppeltjes die 
er trouwfoto’s laten maken.
Ook de plaatsing van de twee bijkomende ANPR-
camera’s (camera met nummerplaat herkenning) 

aan de Mortelputstraat en de Pontstraat is een 
schot in de roos. De politiezone plaatste camera’s 
op de invalswegen, en samen met de ANPR-ca-
mera’s vormen ze een sterke hulp bij de zoektocht 
van de politie naar rondtrekkende dievenbendes. 
Als het van VOOR LATEM EN DEURLE af-
hangt, kan er nog verder worden gegaan door 
het plaatsen van nog een derde bijkomende ca-
mera ter hoogte van de kruising tussen de Baarle 
Frankrijkstraat en Heidebergen.
Een goed verstaander heeft maar een half woord 
nodig. Als het goed is mag het dus ook gezegd 
worden. Dat deze positieve evoluties voorname-
lijk werden gerealiseerd onder impuls en initia-
tief van onze fractie is mooi meegenomen. Wij 
pakken er dan ook graag mee uit! 

Goed nieuws 
in de kijker!

 De Oude 
Brouwerijschuur 

wordt gebruikt 
voor allerlei 

evenementen, zowel 
door inwoners als 

verenigingen

Etienne De Clercq 
voorzitter (foto Patricia 
Peeters Photography)



Onder het mom van een hogere verkeersveilig-
heid en zogenaamde verbetering van de leefbaar-
heid van onze dorpen, werd besloten om een 
veralgemeende zone 30 in te voeren. De zone 30 
is sinds 9 juni van kracht in al onze woonstraten 
(95% van onze straten). Enkel de wijkverbin-
dende wegen (Golflaan, Latemstraat, Philippe 
de Denterghemlaan, Koperstraat, Heidebergen, 
Moeistraat, Twee Dreven, Langs de spoorweg, 
Klapstraat) blijven onder de conventionele snel-
heidslimiet van 50 km/u vallen of toch niet? 

Want wat blijkt nu? Een deel van de Maenhout-
straat, Latemstraat, Mortelputstraat, Philippe de 
Denterghemstraat en Twee Dreven vallen dan 
toch onder de zone 30. Kunt u nog volgen? Onze 
dorpen worden ontsierd door een nooit gezien 
visuele vervuiling. Er werd een bos aan verkeers-
borden geplant om deze, op zijn zachtst gezegd, 
opmerkelijke maatregel in goede banen te leiden. 
Bovendien is de invoering van de maatregel al-
lesbehalve duidelijk gecommuniceerd.

Het schepencollege had geen rekening gehouden 
met het verkeersreglement. Men dacht een bord-
je aan alle invalswegen voldoende zou geweest 
zijn om overal zone 30 in te voeren. En we heb-

ben dan nog niets gezegd over de 
kost die dit meebrengt: de palen, 
borden en uurloon.

Onze fractie heeft van meet af aan 
te kennen gegeven geen voorstan-
der te zijn van een veralgemeende 
snelheidsbeperking. Dat er in enkele 
probleemstraten dringend snelheid ontra-
dende herinrichtingswerken noodzakelijk zijn, 
daar is bijna iedereen het over eens. Maar beslui-
ten dat er ook in de vele smalle woonstraten en 
dreven, die geen probleem van overdreven snel-
heid kennen, eveneens een verlaagde snelheidsli-
miet vereist is, gaat te ver. 

Onze fractie is de mening toegedaan dat deze ver-
algemeende zone 30 een betuttelende maatregel 
is die aan haar finaliteit voorbij gaat. Niet het in-
voeren van een veralgemeend lager snelheidsre-
gime maar wel het weloverwogen categoriseren 
van de probleemstraten en het doelgericht herin-
richten ervan zal tot aangepast rijgedrag van de 
weggebruiker leiden. Verkeersveiligheid en het 
nastreven van een aan de omstandigheden van 
de weg/woonwijk aangepast rijgedrag is daaren-
boven niet enkel een zaak van de automobilist. 
Ook de fietser en de voetganger dienen zich aan 
te passen. 

Ten onrechte worden onze inwoners afgeschil-
derd als onverantwoorde snelheidsduivels. Zoals 

de bestuursmeerderheid het 
nu aanpakt, lijkt deze maatre-
gel een maat van niets te zul-
len worden.
Een repressief handhavings-

beleid loert om de hoek. Onze 
fractie heeft nochtans voldoende 

alternatieven voorgesteld. Lokale 
inspraak en een goede communi-

catie staan hierbij centraal. Zo stelden 
wij voor om in elke buurt een voorafgaand 

overlegmoment in te lassen. Enkel zo krijgt 
men inzicht in de lokale verzuchtingen van elke 
buurt. Het bestuur zou hier samen met de rele-
vante partners (politie, mobiliteitsdeskundige en 
inwoners) mee aan de slag kunnen. Een breed 
draagvlak wordt verzekerd.

Uiteindelijk kan men op de manier naar de bur-
ger gaan met een aan elke wijk aangepast pak-
ket aan maatregelen. Al vlug zou blijken dat er 
in sommige wijken geen maatregelen nodig zijn. 
De vrijgekomen middelen kunnen dan efficiën-
ter worden aangewend in de probleemstraten.
Ook het inlassen in een welbepaalde wijk van een 
“proefproject zone 30” zou tot een meer trans-
parante en efficiënte aanpak hebben geleid. Te-
vergeefs. Wij geven de meerderheid het voordeel 
van de twijfel en zijn benieuwd naar de eerste 
evaluatie. Onze fractie zal bij de evaluatie vragen 
stellen over de kostprijs van de maatregel en de 
resultaten van de verlaagde snelheid.

Zone 30... is er nog iemand mee?

De inwoners van onze dorpen hebben de mond vol van de 
implementatie van de zogenaamde “veralgemeende zone 
30”. De meerderheid van WELZIJN/N-VA en SAMEN heeft 
hiervoor gekozen.

Door het bos de bomen niet meer zien...
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Men dacht dat
een bordje aan alle 

invalswegen 
voldoende was, 

niet dus. 

Nicolas Bosschem Gemeen-
teraadslid Ondervoorzitter 
regio Latem (foto Patricia 

Peeters Photography)
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Gwendolyn Rutten schetst in 
dit boek een heldere en opti-
mistische toekomst. Ze laat 
ook een aantal mensen aan het 
woord die ze ontmoette op haar 
ronde door Vlaanderen. De 
komende maanden zal Rutten 
met mensen in debat blijven 
gaan over vrijheid. Als we onze 
vrijheid willen verdedigen, 
moeten we ze eerst goed defi-
niëren. Dat debat gaat ze aan 
overal in Vlaanderen.
U kan het boek online aanko-
pen via www.polis.be en in ver-
schillende boekhandels.

“We moeten onze manier
van samenleven verdedigen”

Laten weten wat vrijheid voor u betekent? Dat kan! 
Ga naar www.nieuwevrijheid.be. 

Vrijheid, 
veiligheid en 
vooruitgang

Heel wat mensen zetten vandaag instinc-
tief de hakken in het zand. Dat plaatst 
onze vrijheid — en dus onze welvaart — 
onder druk. Het antwoord op verande-
ring is geen terugkeer naar oude recep-
ten. Het antwoord is simpelweg vrijheid. 
We moeten haar heroveren. Nieuwe vrij-
heid voor een nieuwe tijd. 
‘s Ochtends ging ze in het kader van haar 
Ronde van Vlaanderen alvast op bezoek 
in Lokeren. Bij een verse kop koffie ging 
ze met marktbezoekers in gesprek. Ze 
deelde er ook de eerste exemplaren uit 
van een begeleidend “mini-boekje”. We-
ten waar ze nog langs komt? Kijk op 
www.gwendolyndoetderonde.be

“Nieuwe Vrijheid”, zo heet het boek dat Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten 
in april voorstelde. Daarin komt ze op voor onze vrijheden – zoals de gelijkheid 
man vrouw, de scheiding kerk en staat – en wil ze die ook heroveren en ver-
dedigen. ‘We moeten onze felbevochten vrijheden en universele rechten beter 
verdedigen, want ze zijn de beste. Elke nieuwe tijd, met veel veranderingen, 
vraagt om het herdefiniëren van een nieuwe vrijheid. Daarover gaat dit boek.’ 
Rutten trekt met het boek op ronde en gaat het debat aan over wat vrijheid 
betekent in ieders leven.
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Per jaar hadden jobstudenten voordien 50 ‘voordelige’ 
dagen, waarop ze tegen verminderde sociale bijdragen 
mochten werken; vanaf dag 51 golden de normale bij-
dragen. Als een student op één dag vier uur presteerde, 
dan werd toch een volledige dag van het quotum van 
50 dagen afgetrokken. De nieuwe regeling in uren, geeft 
aan de student en zijn werkgever meer flexibiliteit en 
is ook correcter. Een student kan bv. op piekmomenten 
worden ingezet gedurende enkele uren en dan worden 
enkel die uren geteld en niet langer een hele dag.

Vicepremier Alexander De Croo: “Dit is een belang-
rijke hervorming waar Open Vld al lang op aandringt. 
Voor studenten is dit een veel betere situatie: ze verlie-
zen nu immers niet langer een dag wanneer ze maar 
een halve dag of een paar uren werken. Dit past in een 

bredere liberale aanpak waarbij we studenten meer vrij-
heid geven om te werken en te ondernemen.”
De regering houdt ook rekening met de realiteit dat 
veel studenten seizoenjobs doen en dat een dag in de 
horeca of in andere seizoenswerk snel langer duurt dan 
acht uren. Vandaar de versoepeling naar 475 uren in de 
plaats van 400 uren of 50 dagen van 8 uren. Het nieuwe 
systeem trad in werking op 1 januari 2017.

INTERESSANT OM WETEN 
VOOR OUDERS
Je kind wil een vakantiejob doen? Dit moet je weten. Je 
kind moet 15 jaar zijn (en de eerste twee jaren secundair 
onderwijs afgerond hebben). Hij/zij mag 475 uren per 
kalenderjaar werken. Zolang je kind studeert, heeft het 
recht op kinderbijslag (tot 25 jaar). Wel moet men reke-
ning houden met volgende grenzen: in kwartaal 1, 2 en 
4 mag maximaal 240 uur per kwartaal gewerkt worden. 
In kwartaal 3 mag men onbeperkt werken, behalve als 
hij/zij na dat kwartaal niet verder studeert, dan geldt 
toch de 240-uurgrens.

Meer flexibiliteit
voor jobstudenten
Tijdens de zomervakantie zullen weer heel wat jongeren 
vakantiewerk verrichten. Vanaf 1 januari 2017 mogen 
studenten 475 uren studentenarbeid doen in de plaats 
van de vroegere 50 dagen. Deze nieuwe regeling is zo-
wel voor student als werkgever een pak flexibeler.
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1 en 2. Met meer dan 20 leden van onze lokale afdeling vertrokken we op dinsdag 25 april voor 
een leerzaam en interessant bezoek aan het Europees Parlement, dit op uitnodiging van Europees 
parlementslid Hilde VAUTMANS en Lieve WIERINCK (ALDE - Fractie). We kregen een klare 
kijk over de Liberale invloed op de hedendaagse internationale politiek en het belang van de 
besluitvorming op Europees niveau binnen ons dagdagelijks leven. Zo blijkt meer dan driekwart 
van ons dagelijks leven geregeld te worden door Europese regelgeving waaraan er in de schoot 
van het Europees Parlement, de Europese raad en de Europese Commissie hard wordt gewerkt. 
We sloten ons bezoek af met een heerlijke lunch in het restaurant van het Europees parlement, 
ons aangeboden door Mevr. VAUTMANS. Op naar onze volgende uitstap!

3. Op 7 mei, de ochtend van de bloemenmarkt, organiseerde de gemeente samen met de sportraad 
een afvaart van de Leie. Heel wat sportievelingen namen deel, de ondervoorzitter van de sportraad 
Marnix Van de Gehuchte was ook aanwezig om alles in goede banen te leiden.

4.Lijdensweg van de sporthalrenovatie, wanneer is het einde in zicht? 

5. Geen brol rond de bol!

1. 2.

3. 4.

5.

Latem-Deurle

in beeld



Wie zorgde voor de centen? 
Waar zijn ze gebleven?
De Vld-bewindsploeg bestuurde vanaf 2001 
twaalf jaar de gemeente. We lieten bij de coa-
litiewissel een ruime spaarpot na van meer dan 
vijf miljoen euro. We zijn daar fier op want dat 
getuigt van goed bestuur. De spaarpot moest 
dienen voor enkele noodzakelijke investeringen 
zoals een nieuwe bibliotheek, een multi-culturele 
zaal, een mooie parking aan de molen, de ver-
nieuwing van het buurtcentrum de Oase, enz.

Het aanleggen van een spaarpot verhinderde 
niet dat ondertussen andere investeringen wer-
den gerealiseerd zoals het centrum de Vier-
schaar, de Brouwerijschuur, het Tempelhof, de 
herstelling van de molen, enz. De inwoners heb-
ben die inspanningen weten te waarderen, er 
wordt veel gebruik gemaakt van deze infrastruc-
tuur. Andere goedgekeurde investeringen uit de 
liberale bestuursperiode werden door de huidige 
meerderheid uitgevoerd.

Maar, onze spaarpot, dus UW spaarpot is van-
daag bijna leeg. Een trieste vaststelling. En wat 
heeft u ervoor in de plaats gekregen? Bijna niets. 
Er zijn de laatste vier jaar geen noemenswaar-
dige investeringen gebeurd of afgewerkt. Onze 
gemeente was eind 2012, toen de Welzijns-
meerderheid het roer overnam, financieel ge-
zond. Niemand is meer gevoelig aan financiën 
dan de inwoners van onze gemeente.

We verlangen van ons ge-
meentebestuur dan ook 
doelgerichte investe-
ringen en een optimale 
dienstverlening.
Onze belastingen zijn niet 
gedaald, wel integendeel, 
in totale ontvangsten kan 
het gemeentebestuur elk 
jaar opnieuw op een ver-
hoging van de inkomsten 
rekenen (in 2016 meer dan 
12,3 miljoen tov 10,2 mil-
joen in 2013 dus een stij-
ging van bijna 20% binnen 
deze legislatuur. 

Onze inwoners kunnen daar voorlopig echter 
niet van genieten (onder welke vorm dan ook) 
ondanks aandringen van de Vld-fractie. We 
kijken met belangstelling uit naar het ‘meerja-
renplan’ dat voor volgende jaren zal ingediend 
worden. Het is immers de laatste kans van de 
actuele bestuursploeg om voor de verkiezingen 
nog iets te realiseren. Gezien de povere balans 
van de afgelopen vijf jaar, doet u er best aan uw 
verwachtingen niet te hoog te leggen.

Wordt vervolgd.
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Open Vld kiest bewust voor 
milieuvriendelijk drukwerk
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