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in

TERNAT

nieuwsbrief van CD&V en Volks

• Zaterdag 16 september 2017 van
17u
• Zondag 17 september 2017 van
11u tot 16u
• Maandag 18 september 2017 van
11u30 tot 14u30 en van 17u
Volwassenen: 22 €/persoon, Kinderen:
6 tot 12 jaar 10 €/persoon, -6 jaar: gratis
In het Parochiehuis - Kloosterweg 1740 Ternat
Parkeren kan buiten de schooluren op
parking De Brug via ingang 't
Serclaesstraat

Breugelrestaurant
CD&V-Ternat
Fractievoorzitter Michel Vanderhasselt,
het bestuur van CD&V Ternat en zijn
mandatarissen nodigen u van harte uit

OP DE KLAPSTOEL:
GUY HENDRICKX

GUY
HENDRICKX
Voorzitter CD&V
afdeling Ternat

Sinds 2013 is Guy voorzitter van de
Ternatse CD&V-afdeling. Hij heeft de
zware
taak
om
samen
met
fractievoorzitter
Michel
Vanderhasselt
de
gemeenteraadsverkiezingen
van
2018 voor te bereiden. Zijn ambities
zijn duidelijk : CD&V en Volks in de
meerderheid krijgen. Hij is hoopvol
want nu al beschikt de partij over een
sterke ploeg. “CD&V en Volks is de
partij die het meest opduikt in het
sociaal leven. De ploeg zet zich in, is
ervaren en heeft dossierkennis. Het is
een uitdaging om nog een aantal
goede bijkomende krachten te vinden
o.m. bij de jongeren. Maar ik vertrouw
erop dat dit zal lukken.”.
CD&V en Volks weegt steeds zwaarder op de
gemeentedossiers. “Bijvoorbeeld het dossier
De Marie. De oorspronkelijke plannen waren
maatschappelijk onverantwoord, maar door
samenwerking over de partijgrenzen heeft
onze fractie de plannen grondig bijgestuurd.
Dit heeft mijns inziens geleid tot een zowel
voor de buurt als het bedrijf aanvaardbare
oplossing.”

Sun Chemical site. “Op deze terreinen zou een
torengebouw van 42 meter hoog komen met
ook nog 52 units voor KMO’s. Zowel de
omvang van het project als de te verwachten
verkeerschaos tijdens de spits, veroorzaakt
door honderden extra wagens in de straten
rond de site, baren de buurt zorgen. In een
petitie hebben de buurtbewoners het
schepencollege opgeroepen om de plannen
tot een redelijkere schaal te herleiden. Wij zijn
dan ook tevreden dat het gemeentebestuur
zich geëngageerd heeft de buurt van nabij bij
het verdere overleg te betrekken.”
Een ander thema dat Guy nauw aan het hart
ligt, is het gebrek aan aandacht voor de
Ternatse zelfstandigen. “Het lijkt wel of het
huidige bestuur liever pronkt met
megaprojecten zoals “The Leaf”, eerder dan
hun lokale winkeliers te ondersteunen. CD&V
en Volks ijvert sinds lang voor de afschaffing
van de gemeentelijke bedrijfsbelasting voor
kleine zelfstandigen en zal daar ook in de
toekomst blijven op aandringen.”
Wij willen Guy nu al voor zijn inzet bedanken
en wensen hem het beste toe om de komende
gemeenteraadsverkiezingen voor CD&V in
goede banen te leiden.

Als bewoner van de Donkerstraat is Guy nauw
betrokken bij het buurtverzet tegen het
geplande monsterproject op de voormalige

Welk Fietsbeleid wil jij in Ternat?

Stuur een mailtje naar guyhendrickx@telenet.be en maak uw
suggesties voor een beter fietsbeleid in Ternat kenbaar.
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EEN EVENWICHTIGE
INVULLING SITE "SUNCHEMICAL"
GEVRAAGD
Geen monsterproject op voormalige site Sun-

Chemical!

Op de terreinen van het vroegere Sun
Chemical zou een torengebouw van 42 meter
hoog neergeplant worden met daarnaast
ook nog 52 bedrijfsunits voor KMO’s.

ontwikkeld worden die binnen de normale
kantooruren uitgevoerd worden. Bovendien
zou ook het torengebouw niet langer deel
mogen uitmaken van de plannen.

Niet alleen de omvang van het project, maar
ook de te verwachten verkeerschaos tijdens
de ochtend- en avondspits, veroorzaakt door
de honderden extra wagens in de straten rond
de site, baren ons grote zorgen.

CD&V en Volks vraagt om een nieuw
mobiliteitsonderzoek te voeren door een
onafhankelijke en objectieve expert. Tevens
dienen er harde garanties te zijn dat het
woon-werk verkeer, evenals al het andere
transport over de brug over de E40 richting
Industrielaan zal worden geleid en dat de
toegang in de Donkerstraat enkel kan
gebruikt worden door de nooddiensten.

Wij dringen aan op een meer evenwichtige
invulling waar een mengvorm met nieuwe
woningen en een eventuele herontwikkeling
van het bedrijventerrein mogelijk zijn. Ook
dient het type activiteiten beperkt te worden,
zodat er enkel bedrijfsactiviteiten kunnen

Oudste inwoner Ternat werd
104 jaar!
Germaine Van Der Heyden werd geboren op
18 mei 1913 en is de oudste levende
Ternattenaar. Haar geheim om zo oud te
worden?
Goed eten en goed slapen. Bijna elke morgen
een boterham met plattekaas of Philadelfia,
's middags "patatten met legumen en vlees"
en 's avonds een 2 tal boterhammen, vertelt
Germaine. Bij speciale gelegenheden
gebeurt het dat ze samen met de zoon en
schoondochter op restaurant gaat. In het
seizoen is haar keuze snel gemaakt:
mosselen met friet!

Geef bloed in Ternat!

"Ternat dopt mee" zoekt peters en meters
In de PMD-zakken in Ternat zitten nog teveel
plastic dopjes, dopjes die de mensen gratis
kunnen schenken en waarmee de vele
mensen met een visuele beperking sneller
aan een blindengeleidehond kunnen
geraken.
In de week van 13 november wordt de actie
in Ternat wat nieuw leven ingeblazen.
De bedoeling is om in elke straat een peter of
een meter voor de dopjesactie te vinden.
In oktober zullen de peters en de meters een
lezing van Kris met zijn blindengeleidehond
kunnen bijwonen. Dit om hen zo extra te
motiveren om op hun beurt hun buren te
motiveren hun dopjes te sparen en bij hen
binnen te brengen.
Het recyclagebedrijf gaat herbruikbare

zakjes leveren waarin de mensen hun dopjes
kunnen sparen en als het zakje vol is kunnen
ze dat inruilen bij hun meter of peter voor een
leeg zakje. Op deze manier verkleinen wij
onze afvalberg.

Stel je voor: jij kan zomaar het leven van
iemand redden! Gewoon door bloed te
geven. Het vraagt amper een klein uurtje van
je tijd. Dus waar wacht je op?
Ben je tussen 18 en 66 jaar oud en verkeer je
in goede gezondheid? Perfect! Aarzel geen
seconde en word donor. Goed om te weten:
als je voor het eerst doneert voor je 66ste, kan
je dat blijven doen tot 71 jaar!
In Ternat kan dit bij het Rode Kruis Ternat in
het Parochiehuis, Kloosterweg 1, 1740 Ternat
en dit op 18/10/2017 tusen 18u en 20.30u.
meer info op www.rodekruis.be

Alle info bij Ann Asselman, Verantwoordelijke
Ternat dopt mee…
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WELK FIETSBELEID WIL
JIJ IN TERNAT?
Kiezen voor de fiets is kiezen voor beweging, het klimaat, snelheid, veiligheid en
de mogelijkheid om vlot contact te leggen. Geen enkel ander vervoermiddel
combineert zoveel voordelen. Om deze reden wil CD&V en Volks de fiets de plaats
geven waarop hij recht heeft: als koning van de weg.
CD&V en Volks Ternat deed de afgelopen jaren reeds heelwat voorstellen om het fietsen in
Ternat aangenamer te maken: opwaarderen veldwegjes (trage wegen) tot fietspaden (waar
opportuun), aanleggen ontbrekend fietspad
Bodegemstraat, verbinding Meersstraat/
scoutslokalen via veldweg, ontbrekend fietspad
station Ternat naar Borredam, ontbrekend
fietspad Fossebaan, beveiligde fietsstallingen
aan de stations, fietsvoorzieningen in de
vernieuwde Statiestraat, ...
Wij willen echter graag ook uw mening. Stuur
daarom
een
mailtje
naar
guyhendrickx@telenet.be en maak uw
suggesties voor een beter fietsbeleid in Ternat
kenbaar.

De voorbije jaren deden zich
herhaaldelijk
ernstige
verkeersongelukken met kinderen in
een schoolomgeving voor. Vaak ging
het om aanrijdingen door zware
vrachtwagens. De fietsersbond heeft
gepleit voor een verbod op zwaar
vrachtverkeer in de schoolomgeving
vóór en na schooltijd. Een aantal
steden en gemeenten hebben hieraan
reeds gevolg gegeven en een dergelijk
verbod ingesteld.
Raadslid Michel Vanderhasselt bracht dit ter
stemming op de gemeenteraad. Het voorstel
beoogt het instellen van een verbod op zwaar
vrachtverkeer één uur vóór en één uur na
schooltijd in een aantal straten waar scholen
in onze gemeente gevestigd zijn.
Het voorstel zal opgenomen worden in het
mobiliteitsplan.

Veilig fietsen in Ternat!

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet
en ga de conversatie aan!
Uw lokale contactpersoon:
Guy Hendrickx
Donkerstraat 58
1740 Ternat
www.facebook.com/cdenvternat

Uw nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: WIJblad, Wetstraat 89 - 1040 Brussel - e-mail: lokaal@cdenv.be

Door uw deelname maakt u kans op een
waardebon van 100 Euro of 1 van de tien
waardebonnen van 25 Euro te besteden in een
Ternatse fietszaak. De winnaars worden
getrokken tijdens ons Breugelrestaurant dat
plaatsheeft op 16/17 en 18 september in het
parochiehuis van Ternat.

Verbod vrachtverkeer
schoolomgeving één uur
vóór en één uur na
schooltijd

