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2017 wordt geen makkelijk jaar. Onze samenle-
ving staat onder spanning. Bedreigingen, conser-
vatisme en onverdraagzaamheid steken de kop 
op. Zulke tijden vragen om een partij die zelfver-
trouwen uitstraalt, die goesting heeft en die ge-
looft in vooruitgang. Open Vld is een partij die 
optimisme uitstraalt, de weg toont en die dorpen 

in beweging zet. Open Vld is niet bang van ver-
nieuwing, hervorming en investering. Stilstand 
leidt tot achteruitgang. 

In Latem en Deurle ontbreekt het aan daad-
kracht. Er is een duidelijk gebrek aan visie en 
besluitvorming. Waar blijft de polyvalente zaal? 

Hoe zit het met de renovatie van wijkcentrum 
Oase? En de bibliotheek, hoe zit het daarmee? Er 
was toch een bouwvergunning? Wat met het par-
keerbeleid? En betaalbare wonen voor onze jon-
geren? Er is nog zeer veel werk aan de winkel...

(vervolg p.2) 

Stilstand of vooruitgang? 
Beste dorpsgenoten, 2016 is voorbij, 2017 staat voor de 
deur. In naam van Open Vld en onze fractie in de gemeente-
raad ‘Voor Latem en Deurle’ wens ik jullie een voorspoedig 
nieuw jaar.

We doen een warme oproep aan alle in-
woners om in de lange, donkere dagen bij 
het joggen een fluo jasje of een lichtje te 
dragen… Dit is noodzakelijk voor een ver-
hoogde zichtbaarheid en veiligheid!

Niets belangrijker dan een goede 
gezondheid. En om het ongemak in 
moeilijkere periodes zo veel mogelijk 
te beperken, zorgde Maggie De Block, 
minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid, voor zes nieuwe gezond-
heidsmaatregelen. Op pagina vier en 
vijf zetten we ze even voor u op een rij.

LATEM-DEURLE
de lokale burgerkrant Open Vldnr 2- 2016

Zichtbaarheid
primeert



2 LOKALE BURGERKRANT LATEM-DEURLE

Stilstand of
vooruitgang
vervolg p.1

Open Vld wil Latem en Deurle 
weer in beweging krijgen, dorpen 
creëren waar het bruist van het 
leven en waar je terug kan vallen 
op een aangepaste infrastruc-
tuur. 

Ik maak van de gelegenheid ge-
bruik om alle leden van Open Vld 
Latem-Deurle te bedanken voor 
hun vertrouwen. Het is een eer 
om opnieuw voorzitter te mogen 
zijn.

Op onze liberale overtuiging, ons 
optimisme, onze ideeën en op 
onze mensen willen wij het glas 
heffen tijdens onze lunch op 29 
januari 2017 in centrum De Vier-
schaar. Iedereen van harte wel-
kom!

Op 1 januari 2013 werd 
de fakkel van de VLD/
SAMEN-coalitie over-
genomen door Welzijn/
NVA/SAMEN. Het vo-
rige bestuur, waar Open 
Vld zowel de burge-
meester als de schepen 
van Financiën leverde, 
had een spaarpot van 
een kleine vijf miljoen 
euro opgebouwd voor 
de realisatie van o.a. 
een hedendaagse bibli-
otheek, een multifunc-
tionele gemeenschaps-
ruimte, enz. Die spaarpot is op vandaag voor meer 
dan twee derde opgesoupeerd, zonder dat er geïn-
vesteerd werd in een nieuwe bibliotheek, noch in een 
gemeenschapsruimte.

FINANCIËLE RESERVES
Aan dit tempo zal Latem-Deurle tegen de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 geen fi-
nanciële reserves meer hebben. Tevens dwingt men 
het volgende gemeentebestuur  in een bijzonder 
moeilijke positie. Het zal immers moeten werken 
met een zeer krappe financiële slagkracht. De lokale 
belastingen stegen ondertussen met meer dan veer-
tig procent, iets wat Welzijn “vergat” te vermelden 
in haar “goednieuwsbrief ”. Maar ook dit geld wordt 
opgesoupeerd...
Ook hier weer schuift men de verantwoordelijkhe-
den door naar een volgende bestuursperiode. Waar 
zijn uw belastingen naartoe gegaan? Met burge-
meester Agnes Van Wanseele, die o.m. bevoegd is 
voor Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, wil dit 
gemeentebestuur blijkbaar “projectontwikkelaar” 

spelen, zonder het algemeen belang voor ogen te 
houden…

BEDRAG VERGETEN
Eerst werd een woning in de Burgemeesterstraat, 
naast de gemeenteschool in Latem, aangekocht 
voor 300.000 euro. Ter uitbreiding van de schoolse 
accommodatie. In Deurle werd in 2015 een stuk 
bouwgrond met twee woningen aangekocht voor 
maar liefst 1,5 miljoen euro, om daarna de parking 
van Deurle uit te breiden en “zicht op de Leie” te bie-
den.

Een laatste voorbeeld: het project “Molenkouter” 
waarbij de rechtbank van eerste aanleg de gemeente 
veroordeelt tot het betalen van een schadevergoe-
ding. Wij citeren uit het vonnis van 8 februari 2016: 
“van 1 euro provisioneel op een geraamd bedrag van 
400.000 Euro”. Dit enorme bedrag werd ook in de 
laatste nieuwsbrief van Welzijn “vergeten”… Als dat 
geen “buis” van formaat is!

De fractie Voor Latem en Deurle

Etienne De Clercq 
voorzitter 
(foto Patricia Peeters 
Photography)

Open Vld kiest bewust voor 
milieuvriendelijk drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34,  
1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
EINDVERANTWOORDELIJKE: Laure Stuyck
REDACTIE: alexander.vandersmissen@openvld.be (coördina-
tie & eindredactie), ellen.brits@ openvld.be (eindredactie) 
LAY-OUT: ilde.cogen@openvld.be, 
ilona.berghmans@openvld.be 
SECRETARIAAT: peter.verhofstadt@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL : De Clercq Etienne, Moeistraat  10A, 9830 Sint-
Martens-Latem

Evaluatie van
vier jaar beleid



Tijdens de debatten in de gemeenteraad mogen 
wij van de zogezegde open en toegankelijke com-
municatiecultuur van de burgemeester in ieder 
geval weinig ervaren. Wel was de beleidsploeg er 
als de kippen bij om dit “resultaat” op hun conto 
te schrijven. “Wij proberen zo weinig mogelijk be-
zig te zijn met politiek” en “een goede organisatie 
levert goede resultaten”, klonk het. Of nog: “Dit 
is het resultaat en de illustratie van een prima 
samenwerking tussen de bestuurders van 
onze gemeente en de verstandhouding 
tussen bestuurders en medewerkers”.
Een en ander dient echter in het juis-
te perspectief te worden geplaatst. 
De actuele resultaten zijn immers 
voor het grootste deel de vrucht van 
de inspanningen die reeds onder ons 
Liberaal bestuur (vanaf 2001 tot en 
met 2012) werden geleverd en van de 
koers die toen werd ingezet. Zo behaalde 
onze gemeente onder burgemeester Freddy 
Van Massenhove zelfs nog meer indrukwekken-
de scores. Op vandaag blijkt de bibliotheek nog 
steeds een groot aandachtspunt. 
De actuele bestuursploeg doet alsof dit punt van 
kritiek uit de lucht komt gevallen en wast haar 

handen in onschuld. Er 
wordt schaamteloos voor-
gehouden dat er sinds kort 
druk aan wordt gewerkt. 

In alle euforie wordt er zelfs 
beloofd dat de eerste steenleg-

ging van een nieuwe bibliotheek 
nog zal gebeuren voor het einde 

van deze legislatuur. Dit op de on-
aangepaste site van de gemeenteschool 

en actuele verouderde bibliotheek, gelegen 
tussen de Latemstraat en de Burgemeesterstraat.
Voor Latem en Deurle heeft hier grote bedenkin-

gen bij en kan enkel vaststellen dat er onder onze 
impuls al lang een moderne, functionele en he-
dendaagse bibliotheek had kunnen staan. Spijtig 
genoeg werd dit door de partij WELZIJN steeds 
tegengewerkt, en dit louter om politieke redenen. 
De conclusie is dus dat de partij van burgemees-
ter Van Wanseele, die de vlag uithangt en de eer 
opstrijkt, naar alle waarschijnlijkheid aan de oor-
zaak ligt van de reden waarom onze gemeente dit 
jaar geen vlekkeloze score heeft behaald… Ere 
wie ere toekomt… 

Ere wie ere toekomt

Op vrijdag 3 december pakte de coalitie WELZIJN/N-VA 
& SAMEN uit met het nieuws dat onze gemeente door het 
nieuwsblad met een score van 81,6% werd uitgeroepen tot 
“straffe gemeente”. Onze fractie heeft geen weet van enige 
voorafgaandelijke representatieve bevraging.

Hooglatem definitief overstromingsvrij
Recent werd het pompgemaal op de 
Rosdambeek in Afsnee plechtig ge-
opend. Luc De Winne, burgerlijk inge-
nieur en diensthoofd van de afdeling 
waterwegen, verklaarde dat door de 
werking van het pompgemaal op de 
Rosdambeek in Afsnee, Hooglatem vol-
ledig overstromingsvrij is. Dit was begin 
december ook te zien op AVS.

In een eerste fase werd door de NV 
Hooglatem het bufferbekken de Wes-
terplas en de dijken rond Hooglatem 
uitgevoerd. Dit gaf reeds een zekerheid 
van bescherming tegen overstromin-
gen van 95%. Om te voorkomen dat het 

water van de Leie bij hoge waterstand 
terug naar Hooglatem zou vloeien en 
de Rosdambeek te allen tijde zou kun-
nen overstorten in de Leie werd er nog 
een pompgemaal gebouwd in Afsnee. 
De waterbeheersingswerken die onder 
Open Vld-bestuur werden uitgevoerd, 
zijn nu afgerond.

Op die manier is de bescherming van 
Hooglatem volledig rond. Dit geeft nog 
meer zekerheid voor de bewoners van 
Hooglatem. De werken houden niet al-
leen het water buiten, het levert met de 
Westerplas ook een prachtig stukje na-
tuurgebied op.
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De actuele
 resultaten zijn

 immers voor het 
grootste deel de 
vrucht van ons 

Liberaal bestuur

 Ontwerp bib - Copyright Bontinck architecture and engineering NV

Nicolas Bosschem 
Gemeenteraadslid 

Ondervoorzitter regio Latem 
(foto Patricia Peeters 

Photography)
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Zes nieuwe gezondheidsmaatregelen die u vooruit helpen
Niets belangrijker dan een goede gezondheid, daar is iedereen het ongetwijfeld over 
eens. En om het ongemak in moeilijkere periodes zo veel mogelijk te beperken, zorgde 
Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, voor zes nieuwe ge-
zondheidsmaatregelen. We zetten ze even voor u op een rij.

SNELLER TOEGANG TOT NIEUWSTE 
THERAPIEËN EN MEDICIJNEN
Ongeveer 3.700 patiënten voor wie momenteel geen doeltref-
fende medische behandeling bestaat, zullen nog dit jaar toegang 
kunnen krijgen tot innovatieve medicijnen die nog niet geregi-
streerd zijn. Minister De Block: “Dankzij dit systeem zullen deze 
patiënten toegang krijgen tot innovatieve geneesmiddelen tot 
twee jaar voordat de terugbetaling is goedgekeurd.”
 

GENEESMIDDELEN 
WORDEN
GOEDKOPER
Geneesmiddelen zoals 
antidepressiva en antihy-
pertensiva zijn goedkoper 
geworden. Zowel de patiënt 
als de ziekteverzekering 
kunnen zo besparen. Daar-
naast daalde ook de prijs 
van alzheimerremmers. In totaal besparen de Bel-
gische patiënten 11 miljoen euro. De prijs van ge-
nerieke geneesmiddelen daalt met zes tot zeventien 
procent.

%

OPTIMALISATIE GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG
We zorgen ervoor dat de hulp die aan 
jongeren wordt geboden door verschil-
lende diensten en niveaus, naadloos ver-
loopt. De hulpverleningsorganisaties die 
nu bestaan moeten beter en vlotter met 
mekaar samenwerken. De begeleiding 
en hulp versterken we zodat jongeren zo 
lang mogelijk thuis kunnen blijven. Daar-
naast staat preventie en vroeg-detec-
tie van psychische en psychiatrische 
problemen hoog op de agenda. Voor 
volwassenen wor-
den de bestaande 
netwerken voor 
geestelijke gezond-
heidszorg uitgerold. 
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Zes nieuwe gezondheidsmaatregelen die u vooruit helpen
Minister De Block: 

“We blijven investeren
 in de gezondheid van 

onze burgers
en we hervormen 

om dit alles 
betaalbaar te houden”

E-GEZONDHEID IN OPMARS: AL 4 MILJOEN TOESTEMMINGEN 
VOOR DIGITALE UITWISSELING INFO
Meer dan vier miljoen Belgen hebben al hun toestemming gegeven voor de digitale 
uitwisseling van hun medische gegevens tussen zorgverstrekkers. E-Gezondheid 
draagt bij tot de continuïteit van zorg en tot een vlotte multidisciplinaire sa-
menwerking tussen zorgverleners. De voorwaarde is uiteraard dat zorgverleners 

de medische informatie over patiënten digitaal 
met elkaar mogen uitwisselen. Daarom is het es-
sentieel dat zoveel mogelijk burgers hier hun toe-
stemming voor geven. Het is in het belang van de 
patiënten dat elke zorgverlener hen steeds kunnen 
behandelen op basis van de meest recente infor-
matie uit hun medisch dossier.
 

BORSTRECONSTRUCTIE MET EIGEN WEEFSEL GOEDKOPER
Begin juli werd er een akkoord bereikt over de bete-
re terugbetaling van borstreconstructie met eigen 
weefsel na borstverwijdering ten gevolge of ter preven-
tie van kanker. Op tweepersoonskamers kunnen geen 
supplementen worden aangerekend en  esthetische 
supplementen worden verboden. Op eenpersoonska-
mers worden de supplementen, rekening houdend met 
de voormelde verhoging, begrensd tot 100%. Ieder jaar 
ondergaan ongeveer 1500 vrouwen zo’n ingreep.
 

SENSORPLEISTERS VOOR 
DIABETES TYPE 1: BETERE 
OPVOLGING EN NOOIT 
MEER PRIKKEN
Kinderen en adolescenten met diabetes 
type 1 krijgen sinds 1 augustus ook sen-
sorpleisters, waarmee ze hun glucosege-
halte kunnen meten, terugbetaald. In juni 
werd dit al voor volwassenen goedgekeurd. 
Maggie De Block: “We willen dat de patiënt 
zelf haar of zijn 
zorg gedeeltelijk 
in handen neemt 
en door deze 
nieuwe meet-
methode is dit 
perfect mogelijk.
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1 en 2.  Mosselfestijn De Blauwe Mossel, een 
geslaagde namiddag, bedankt voor de aanwe-
zigheid! 

3. Fietspad tussen Beken: is dit frequent on-
derhoud?

4. Eedafl egging Bieke Santens-De Buysscher. 
Na het ontslag van Piet Van Aken als gemeen-
teraadslid is Bieke de eerste opvolger op de 
lijst Voor Latem Deurle. Profi ciat Bieke!

5.  In september werd een nieuw bestuur ver-
kozen voor de periode 2016 tot 2019. Er wer-
den tweeëntwintig bestuursleden verkozen; 
Etienne De Clercq blijft voorzitter, zijn mandaat 
werd unaniem herbevestigd. Tijdens de instal-
latievergadering werden de functies bekend 
gemaakt: zo is Velghe Paule ondervoorzitter 
voor Deurle en Bosschem Nicolas ondervoor-
zitter Sint-Martens-Latem; Helleputte Sonja 
politiek secretaris; Vlietinck Liesbeth verant-
woordelijke ITC en media. Er bestaat geen 
twijfel, dit team staat klaar om ervoor te zorgen 
dat het dagelijks bestuur van Open Vld Latem-
Deurle succesvol verloopt en gaat vol goesting 

1. 2.

3. 4.

5.

Latem-Deurle 

in beeld

aan de slag in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Etienne: “Als voorzitter 
wil ik er samen met de bestuursleden voor zorgen dat wij terug deelnemen aan het beleid. Zo 
kunnen we wat nu scheefgegroeid is, terug rechten” Tijdens de receptie van het mosselfestijn de 
Blauwe Mossel op 23 oktober werd het bestuur voorgesteld aan de aanwezigen. Iedereen kon dan 
kennis maken met de bestuursleden. 



Jong VLD blikt 
vooruit naar 2017

Beste liberalen, Jong VLD Latem en Deurle heeft 
eventjes niets van zich laten horen. Achter de 
schermen waren we echter druk bezig. Dit om een 
goede voorbereiding te maken voor het nieuwe 
jaar! In 2017 zal er een 3e editie komen van het 
pokertornooi en de kaartnamiddag. Voorlopig is 
dit voorzien voor 18 maart, we bevestigen dit nog.

JONG VLD OP TOURNEE
Daarnaast zullen we opnieuw gastsprekers uit-
nodigen over boeiende onderwerpen die de dag 
van vandaag niet meer uit de media weg te slaan 
zijn. De Jong VLD op tournee is ook nog altijd ac-

tief! Op 17/12 kwamen we samen op de gezellige 
kerstmarkt om een druppel of ghuhwein te nut-
tigen. Jong VLD is vaak terug te vinden op lokale 
(sport)evenementen zoals bvb de bubble voetbal 
en de FC Latem ladies, waar er altijd een leuke 
sfeer hangt!

Volg ons zeker op Facebook en neem ook eens 
een kijkje op onze nieuwe website www.jongvld-
latemdeurle.be. Tot dan! Liberale groeten

Bestuur Jong VLD Latem en Deurle

De vereniging Ondernemend Latem Deurle 
Vzw, met Ewald Demeyere als voorzitter, is 
een relatief jonge vereniging. De Vzw Mid-
denstand Latem Deurle (opgericht in 2001) 
werd in 2016 Ondernemend Latem Deurle 
Vzw. Dit naar aanleiding van het pensioen van 
toenmalig voorzitter Guido Dhaene.

Behalve een nieuwe naam en een vernieuwd 
bestuur, bieden ze hun leden nu ook een mo-
derne site www.ondernemendlatemdeurle.be 
aan. Naast een overzicht van de ondernemers, 
kan de klant ook zoeken op trefwoorden. De 
zoekresultaten verschijnen met foto, om-
schrijving en andere relevante informatie.

Ondernemend Latem Deurle Vzw Tekst

Ondernemend Latem Deurle is een vereniging voor alle 
ondernemers.
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Blijf op de 
hoogte...
We nodigen jullie graag uit een be-
zoekje te brengen aan onze nieuwe 
website: www.vldlatemdeurle.be

Een aangename, snellere en efficiënte 
website met integratie van onze social 
media kanalen. Vanop de homepage 
kan je rechtstreeks naar de nieuws-
items en onze standpunten. Maar ook 
de posts op de facebookpagina en ons 
recent aangemaakte twitteraccount, 
kan je hier volgen.

Kom regelmatig eens kijken voor 
foto’s van onze activiteiten of om op 
de hoogte te zijn van de laatste nieuw-
tjes. 

vragen/suggesties/
opmerkingen > 
contacteer ons

De Clercq Etienne, 

Moeistraat 10A,                       

9830 Sint-Martens-Latem, 

et.declercq@gmail.com

Ja, Open Vld 

geeft me 

goesting in 

de toekomst!

Wil je meehelpen aan de uit-
bouw van Open Vld en aan een 
samenleving die vooruitgaat? 
Denk je toekomstgericht en ben 
je positief ingesteld? Sluit je 
dan nu aan bij Open Vld!



 
 

Nieuwjaarsreceptie met Lunch  29 januari  
 

De Voorzitter en het bestuur van Open VLD en Jong VLD Latem-Deurle nodigt u en uw familie van harte uit 
op onze nieuwjaarsreceptie met brunch 

 
Zondag 29 januari 2017 om 12u00 

 Centrum De Vierschaar Xavier De Cocklaan 70 te Deurle 
 

Prijs: 30.00€. Kinderen tot 12 jaar gratis 
 

Inschrijven  vóór 22 januari 2017doe je door: 
 het bedrag over te schrijven op 

BE64 8910 5410 1152 
 of per mail: et.declercq@gmail.com  

 

Keuze voor de volwassenen, bediening aan de standjes 

                                
Stoverij met Valeir      Vol au vent  Staartvis met prei        Wokschotel  met  
en Breydelspek          scampi 

Bijgerechten naar keuze 

                    
     Gemengde sla en tomaat    Frietjes  Krielaardappelttjes  Rijst 

Dessert naar keuze 

                                
   Chocolademousse     Crème Brulée   Tiramisu 


