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Hilde Crevits:
Hoger! 

Sterker! 
Sneller!

Dat 2012 een belangrijk jaar wordt 
voor CD&V werd nog eens bena-
drukt door Hilde Crevits, Vlaams 
minister van Mobiliteit en Open-
bare Werken en gastspreker in 
Roeselare. 

2012 is een olympisch jaar, ook 
voor de politiek en voor Roeselare. 
We mikken op hoger, sneller en 
sterker. Net zoals topatleten dit 
doen. 

Met een erg bevlogen speech en-
thousiasmeerde ze het publiek en 
adviseerde ze iedereen om op tijd 
fit te geraken voor de maanden die 
ons voorliggen.

Luc Martens:

Volgens burgemeester Luc Martens mag de bestuursploeg terecht trots zijn 
op de realisaties van de afgelopen periode. Er is zichtbaar veel veranderd in 
de stad en kansen die we vanuit andere overheden aangeboden kregen om te 
investeren hebben we met beide handen genomen. Ons werk is echter nog 
niet af  en we hebben nog heel wat ideeën voor de komende jaren. Als stad en 
als ploeg hebben we dan ook alle troeven in handen om een mooi verhaal te 
schrijven voor Roeselare.

Terecht trots!

Smakelijke start
van 2012!

Op zondagmorgen 5 februari zette de Nieuwe Deure in 
Beveren zijn deuren open voor het nieuwjaarsontbijt van 
CD&V Roeselare.
Geen receptie of etentje deze keer, maar een goed stevig 
ontbijt om het jaar in te zetten.
Meer dan 250 mensen genoten van de lekkere ontbijtkoe-
ken, de toespijs en het fruit. En van de speeches natuurlijk, 
want geen nieuw jaar zonder nieuwe voornemens of woor-
den van hoop.

Meer foto’s vind je op www.roeselarecdenv.be.
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Samen gaan we groener

Essent bood de laagste prijs aan 
voor de combinatie groene elektrici-
teit/gas. Die ligt maar liefst 33,49 % 
onder de huidige marktprijs. Lampi-
ris bleek het beste bod klaar te heb-
ben voor groene elektriciteit: 15,18 
% onder de huidige marktprijs. Die 
prijs is berekend op wat de 3 grote 
energieleveranciers Nuon, Luminus 
en Electrabel momenteel vragen 
voor energie. Binnen de twintig 
dagen krijgt elke ingeschrevene voor 

de groepsaankoop een persoonlijk 
resultaat en kiest hij/zij zelf  om de 
overstap naar de nieuwe leverancier 
wel of  niet te maken. 

Alle gemeentebesturen steunden 
de actie. Er werden 50 infoavonden 
georganiseerd op tal van plaatsen in 
de provincie en 74 infoloketten 
waren ter beschikking van geïnteres-
seerden. 
En er was dus veel interesse, ook in 

Roeselare waar 2.429 gezinnen zich 
inschreven. 
Vanuit CD&V West-Vlaanderen wil-
len we dan ook zeker dat dit initia-
tief  volgend jaar herhaald wordt.

Voor bedrijven worden er dit jaar 
nog veilingen georganiseerd. 

Neem voor meer info zeker een 
kijkje op 
www.samengaanwegroener.be

Het provinciebestuur van West-
Vlaanderen maakt jongeren warm 
voor het opzetten van projecten. Het 
‘provinciaal reglement voor de sub-
sidiëring van projecten voor en door 
jongeren in West-Vlaanderen’ maakt 
financiële steun voor jongerenprojec-
ten mogelijk. Met deze subsidiëring 
wil de Provincie dergelijke initiatie-
ven realisatiekansen bieden. 
Aan de subsidie zijn enkele voor-
waarden verbonden: zo dient het 
project een bijdrage te leveren aan 
de persoonlijke ontwikkeling en/
of  maatschappelijke of  cultu-
rele vorming van de deelnemers en 
dient de activiteit hoofdzakelijk in 
West-Vlaanderen plaats te vinden. 
Bovendien moet het project zich 
hoofdzakelijk richten op jongeren tot 

30 jaar. De subsidie kan nooit meer 
dan 50 % van de reële kosten van het 
project bedragen. 
Om deze mogelijke provinciale on-
dersteuning extra in de verf  zetten, 
werd een postkaart ontworpen. 3.500 
postkaarten werden verspreid naar 
de 64 West-Vlaamse gemeentelijke 
jeugddiensten, jongerencultuurcen-
tra, jeugdhuizen, jeugdbewegingen, 
jeugddiensten enz.

Het volledige reglement en het aan-
vraagformulier zijn terug te vinden 
op de website 
www.west-vlaanderen.be/
jeugdproject

44553 West-Vlaamse ge-
zinnen schreven zich vrij-
blijvend in voor de groeps-
aankoop groene energie en 
gas van de Provincie. Dit 
is bijna 9 % van alle West-
Vlaamse gezinnen. Op 
maandag 7 februari werd 
de veiling afgesloten.

Provinciale steun aan projecten voor en 
door jongeren in West-Vlaanderen
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Op 1 februari werd Carl 
Decaluwé onze nieuwe 
West-Vlaamse gouverneur. 
Doordat Els Kindt toen zijn 
plaats innam in het Vlaams 
parlement, kwam haar zitje 
in de provincieraad vrij. En 
dat wordt ingevuld door 
Peter Defreyne uit Izegem.
Samen met zijn collega’s 
André Debruyne, Pol Van-
denbulcke en Herlinde 
Vanwalleghem – allen uit 
Roeselare – zetelt hij nu 
voor het district Roeselare-
Izegem in de provincieraad.

De Provincie biedt voortaan elke West-Vlaming de mo-
gelijkheid om zonder afspraak, via een wekelijkse zitdag, 
informatie in te winnen rond ‘duurzaam (ver)bouwen’.

Provincie organiseert wekelijkse 
zitdag ‘duurzaam (ver)bouwen’

Nieuw in de provincieraad
Uw provincieraadsleden uit de regio

Waar?
Burgers kunnen voortaan op donderdag, van 8u30 tot 17 uur, terecht in de 
Pannenstraat 142 in Veurne voor een gratis antwoord op hun vragen over 
isolatie, energiefacturen, energiezuinige verwarming, materiaalkeuze, venti-
latie enz. Ook voor ‘bouwadvies aan de hand van plannen over duurzaam 
(ver)bouwen’ kunnen ze er terecht, dit kost 25 euro.
West-Vlamingen kunnen met hun vragen over duurzaam (ver)bouwen ook 
nog steeds terecht op de website www.west-vlaanderen.be/duurzaambou-
wen of  op het nummer 0477 36 18 53.  
‘Bouwadvies aan de hand van plannen’ op afspraak (of  thuis) kan eveneens 
aangevraagd worden via de website. 

Partner = ZonneWinDT
De Provincie West-Vlaanderen heeft een partner onder de arm genomen 
om deze adviezen te geven, de vzw ZonneWinDT. ZonneWinDT werkt al 
langer met de Provincie samen voor het geven van het bouwadvies. 
Voor het bouwadvies wordt 25 euro aangerekend. Als de vzw Zonne-
WinDT bij de West-Vlamingen thuis advies komt geven bedraagt de kost-
prijs 50 euro.

Peter Defreyne
Gentsestraat 25, 8870 Izegem. 
Peter.defreyne@telenet.be, 
051/30.48.79

Andre Debruyne
Diksmuide Steenweg 357, 8800 Roeselare. 
Andre.debruyne@west-vlaanderen.be, 
051/20.48.66

Pol Vandenbulcke
Weidestraat 91, 8800 Roeselare. 
Pol.vandenbulcke@west-vlaanderen.be, 
0497/15.03.27

Herlinde Vanwalleghem
Beversesteenweg 543, 8800 Roeselare. 
Herlinde.vanwalleghem@west-vlaanderen.be, 
0486/75.97.52

Bekijk ook onze website: 
www.west-vlaanderen.cdenv.be

Kersvers provincieraadslid Peter 
Defreyne (Izegem)

Onze 3 raadsleden uit Roeselare
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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
Steffen Van Roosbroeck
(steffen.vanroosbroeck@gmail.com)
www.aarschot.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

Omdat CD&V-leden belangrijk zijn!

WAAROM LID WORDEN
VAN CD&V ROESELARE

Op zondag 19 augustus gaat de 
Roeselaarse Zomerhappening door, 
de laatste in rij van 5 edities. De 
afgelopen jaren waren we te gast 
in Beitem, Oekene, Rumbeke en 
Beveren. Deze keer zetten we onze 
tenten op aan de H.Godelievekerk 
in Roeselare.
Het concept blijft: een gezellig 
volksfeest zonder grote affiches, 
waar iedereen van harte welkom is 
en families centraal staan. Ook dit 
jaar zal er een verzorgde barbecue 
zijn, pannenkoeken, een wandel- en 
fietszoektocht en spaghettikaarting.

Meer info vind je binnenkort op
www.zomerhappening.com 
of op
www.roeselarecdenv.be.

Jij bepaalt mee de sterkte 
van onze partij. CD&V is 
een volkspartij waar en-
thousiasme en inzet een 
plaats krijgen. Mensen met 
frisse ideeën, zin voor ini-
tiatief en goesting om mee 
te denken over het beleid 
van onze partij, zijn zeer 
welkom.

Politiek is geen éénrichtingsverkeer, 
maar speelt zich af  in alle straten.
Heb je zin om actief  te zijn, mee 
te helpen bij het verdelen van 
folders, het opzetten van een bord 
of  in alle stilte vrienden en buren 
te overtuigen van ons verhaal? Zet 
dan vandaag nog de stap naar het 
lidmaatschap van CD&V.
Van ons krijg je uit de eerste hand 
informatie over het beleid, nieuws-
brieven, de kans om je in te schrij-
ven op vormingsdagen, enz.
 
Lid worden
Welkomsttarief  (eerste keer lid): 5€
Standaardtarief: 15€
Kleine toeslag voor de deelgroepen: 
 CD&V senioren: 1€
 Vrouw & Maatschappij: 2,40€
 JONG CD&V: 2,50€

Meer info en/of  inschrijving
http://www.cdenv.be/nu-
lid-worden

Zomerhappening 
2012

Neem contact 
op met de 

Roeselaarse 
ploeg!

Voorzitters
Evelien Cneut (eveliencneut@hot-
mail.com – 0499/14 53 48) 
Luc Stragier (luc.stragier@acd.be – 
0475/41 68 88)

Secretaris
Chris Vermote
(chris.vermote@telenet.be)

www.roeselare.cdenv.be


