
Op 25 mei trekken we met zijn al-
len naar de stembus voor de Vlaamse,  
Federale en Europese verkiezingen. Ook 
onze Geraardsbergse CD&V-schepenen 
Fernand Van Trimpont en Veerle Mertens 
zijn kandidaat. Ze zijn heel gedreven om 
een sterk resultaat neer te zetten. Bei-
den staan ze op een mooie 9de plaats, 
Fernand voor het Vlaams Parlement en 
Veerle voor de Federale Kamer. 

CD&V gelooft sterk in de kracht van 
het lokale bestuur, maar streeft ook naar 
een harmonie en wisselwerking tussen 
de verschillende beleidsniveaus. Een 
stad of gemeente kan niet zonder sa-
menwerking met de hogere overheden 
en omgekeerd! Enkel door de kracht van 
die samenwerking krijgen we een Ster-
kere stad, een Sterker Vlaanderen en 
een Sterker land. Het programma van 

CD&V is opgebouwd rond tewerkstelling, 
economische groei en sociale vooruit-
gang. Het staat garant voor een sterkere 
toekomst in Vlaanderen. 

Denk daaraan als u een weloverwogen 
stem wil uitbrengen. Een stem voor CD&V 
is een stem voor uw CD&V-schepenen. 
Met uw steun kunnen zij uw stad en uw 
regio vertegenwoordigen in het Vlaamse 
en Federale Parlement.
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Samen bouwen aan sterke buurten
1ste Schepen Fernand Van Trimpont en gemeenteraadsvoorzitter 
Johan Vanden Herrewegen bezoeken de nieuw gebouwde woningen 
in Goeferdinge: “De gemeente en de sociale huisvestingsmaatschappij 
werkten hier samen aan een kwalitatief woonproject. Woonprojecten 
als deze maken het mogelijk dat mensen met een bescheiden 
inkomen toch betaalbaar en tegelijk degelijk kunnen wonen.”

In Geraardsbergen zijn in samenwerking met 
de sociale huisvestingsmaatschappij Dender 
een reeks projecten van sociale huur- en 
koopwoningen gerealiseerd, in uitvoering of 
gepland. 

In deelgemeente Goeferdinge werden zopas 12 
koop- en 24 huurwoningen gebouwd. Het zijn 
hedendaagse en comfortabele gezinswonin-

gen met 3 of 4 slaapkamers. Ze voldoen aan 
de nieuwste normen op gebied van thermische 
isolatie en er werd ook aandacht besteed aan 
een goede geluidsisolatie.

Verder staan er onder andere nog projecten op 
stapel in Onkerzele (8 huur- en 6 koopwonin-
gen), Schendelbeke (94 huur- en 50 koopwonin-
gen) en Idegem (16 koop- en 28 huurwoningen). 

Betaalbaar wonen

CD&V is een partij met een sterke nati-
onale én lokale verankering. Omdat we 
dit echt belangrijk vinden. Zo bouwen 
we samen aan het Vlaanderen waarin we 
graag willen leven.

Door de zaken samen aan te pakken, samen 
creatief te zijn en samen te ondernemen, 
blijken we tot grote daden in staat: projecten 
en realisaties waar we allemaal goed gezind 
van worden, tot voordeel van iedereen.

Dit gebeurt door een samenwerking op 
verschillende beleidsniveaus. De steden 
en gemeenten nemen vele zware taken op 
zich en zorgen voor aangename buurten. 
De hogere overheid verdeelt de beschikbare 
middelen opdat een duurzaam sociaaleco-
nomisch beleid onze welvaart, welzijn en 
leefomgeving ook voor de toekomst veilig 
kan stellen. En dit met sociaal rechtvaardige 
en betaalbare voorzieningen voor iedereen 
die daar nood aan heeft. Ook in Geraards-
bergen vind je voorbeelden van projecten 
die gerealiseerd zijn door de stad in samen-
werking met de verschillende overheden.

Sterkere 
samenwerking
Sterkere buurten
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Goede en veilige wegen, fiets- en voetpaden 
belangen ons allemaal aan. Vooral kinderen 
zijn kwetsbare weggebruikers.

Infrastructuurwerken die leiden tot veiligere 
wegen, oversteekplaatsen en trage wegen, 
blijven essentieel. 

Verkeersveiligheid
in Geraardsbergen

De huidige Vlaamse regering heeft al heel 
wat stappen ondernomen om de waterover-
last langs de Dender te bestrijden. Er werd 
meer gedaan dan ooit tevoren en de vol-
gende acties zijn gepland.

Een aantal bruggen over oevers en jaagpa-
den werden hersteld. De Vlaamse overheid 
plaatste van het Sas tot de Grotestraatbrug en 
van de Wijngaardbrug tot de Zonnebloembrug 
waterkeringen. In het laagst gelegen gebied 
van Overboelare werden negen woningen 
aangekocht.

Vlaanderen heeft nu ook een afspraak met het 
Waals Gewest om bij hoge waterstanden de 
waterpeilen op elkaar af te stemmen.

Dankzij de inspanningen van minister Joke 
Schauvliege werden op de Molenbeek-Zand-
bergen twee gecontroleerde overstromings-
gebieden gerealiseerd met een bergingscapa-
citeit van 365 000 m³. Deze hebben de voorbije 
maanden hun nut al sterk bewezen!

Waterbeheersing 
in de Dendervallei
Meer gedaan dan ooit tevoren

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

Samen werken aan veilige buurten
Schepen Veerle Mertens met haar dochtertje aan de schoolomgeving in het 
centrum van Overboelare.

Samen inspanningen leveren en maatregelen opvolgen
Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenschapssenator Cindy 
Franssen en 1ste Schepen Fernand Van Trimpont bij het Denderbekken: 
“Het is onze gezamenlijke opdracht om de problematiek aan te pakken. 
We blijven erover waken dat ook de volgende broodnodige inspanningen 
geleverd worden.”

En ook de volgende werken staan klaar voor 
uitvoering. Voor de vernieuwing van de slui-
zen is het geld voorzien en zijn de aannemers 
gekend. Voor de andere structurele maatre-
gelen in Overboelare rond de aanleg van een 
nieuwe dijk of de verhoging van de bestaande 
dijken loopt het vergunningstraject volop.

De Vlaamse regering heeft bovendien het ver-
lenen van dergelijke vergunningen in de loop 
van 2013 verkort door de bouw- en milieu-
vergunning te bundelen in één omgevings-

vergunning.
De dossiers voor het oplossen van dit 20 jaar 
oude probleem zijn heel complex en som-
mige werken zouden we liever wat sneller 
zien vooruitgaan, maar we zijn blij dat er van 
de waterbeheersing in Geraardsbergen de 
laatste jaren meer werk is gemaakt dan ooit 
tevoren.



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land

STERKER VLAANDEREN 
STERKER GERAARDSBERGEN

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Dankzij de inspanningen van Joke Schau-
vliege werden op de Molenbeek-Zandber-
gen 2 gecontroleerde overstromingsgebie-
den gerealiseerd. 

In samenwerking met de sociale huis-
vestingsmaatschappij Dender werden in 
Goeferdinge 12 koop- en 24 huurwoningen 
gebouwd.

Infrastructuurwerken, mits steun van het 
Vlaams Gewest, die leiden tot een grotere 
verkeersveiligheid blijven essentieel. 
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