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Vlaamse verkiezingen 2009: 3.493 x bedankt!
De kiezer heeft CD&V bij de Vlaamse verkiezingen van juni 2009 het vertrouwen gegeven om
het sterke beleid van de laatste jaren verder te zetten. In onzekere tijden hebben de mensen
nood aan ervaren en bekwame leiders. CD&V zal dit vertrouwen in deze moeilijke periode als
sterkhouder in de Vlaamse Regering niet beschamen!
Ook lokaal scoorde CD&V sterk. Als 15de kandidaat op de CD&V-lijst voor Vlaams-Brabant
kreeg ik 3.493 voorkeurstemmen achter mijn naam. Ik wil alle kiezers voor dit vertrouwen
nogmaals danken! Deze score toont aan dat de hele Ternatse CD&V-ploeg goed bezig is.
Want ook in Ternat is er nood aan een sterk en degelijk beleid. In tijden van crisis, wanneer alle
beleidsniveaus geld zoeken en trachten onze economie overeind te houden, blijft de LVB
megalomane en geldverslindende projecten opstarten. Deze prestigeprojecten zullen Ternat
met een hoge schuldenberg opzadelen de komende jaren.
Onze CD&V-raadsleden blijven ondertussen dagdagelijks bezig met oplossingen zoeken voor
de echte problemen waarmee de Ternatse gemeenschap wordt geconfronteerd. De brug aan
Vitseroel is ondertussen open voor iedereen, tot tevredenheid van eenieder. Voorts zijn er
oplossingen in zicht voor het scoutsbos en het kortparkeren aan het station in Ternat. U leest er
meer over in het krantje.
Een uitgelezen moment om even bij te praten met onze mensen blijft ons jaarlijkse Breugelfestijn. Graag nodig ik u dan ook uit op 19, 20 en 21 september in het parochiehuis in Ternat.
Hopelijk mogen wij u daar begroeten!

Geert De Feyter
Voorzitter CD&V Ternat

Het bestuur van CD&V Ternat nodigt u van harte uit op

“het Breugelrestaurant”
zaterdag 19 (vanaf 17u), zondag 20 (’s middags en ’s avonds)
en maandag (’s middags en ’s avonds) 22 september 2009
PAROCHIEHUIS VAN TERNAT

In memoriam André Godfroid en Ginette Lievens
In augustus 2009 werd onze CD&V-afdeling op menselijk vlak zwaar getroffen door
twee overlijdens. Op 3 augustus 2009 overleed bestuurslid Ginette Lievens na een
lang en moedig gevecht tegen kanker. Zij was amper 59 jaar oud. Ginette was een
goed mens, steeds bekommerd om een ander, steeds bereid om zich voor een
goed doel in te zetten. Ook al waren haar levensomstandigheden soms zwaar, toch
bleef Ginette steeds goedlachs.
Op 18 augustus 2009 overleed bestuurslid André Godfroid op 80-jarige leeftijd.
Na eerst jaren secretaris te zijn geweest werd André in april 1983 verkozen tot voorzitter van de toenmalige CVP Ternat. André heeft dit voorzitterschap gedurende
negen jaar uitgeoefend. Nadien is hij de afdeling als bestuurslid blijven steunen
onder meer als voorzitter van de seniorenafdeling.
André was een toonbeeld van inzet, collegialiteit en verantwoordelijkheidszin. Hij
was begaan met het algemeen belang, gedreven door beginselen, steeds vechtend
tegen onrecht. Tezelfdertijd was het aangenaam om met hem te werken.
Wij bieden aan de families van André en Ginette onze gevoelens van innig
medeleven aan.

Scouts in Ternat kunnen blijven
DOORBRAAK IN HET JARENLANG AANSLEPENDE DOSSIER
ROND DE TERNATSE SCOUTSLOKALEN (LR: LIEFST NOG TE NEMEN FOTO BIJVOEGEN)
CD&V-Ternat heeft voor een belangrijke doorbraak kunnen zorgen in het aanslepende dossier rond de
zonering van de lokalen van de grootste scoutsgroep van de regio.
Voorzitter Geert De Feyter:“De scoutslokalen staan al meer dan 30 jaar op de huidige locatie. Helaas is
er met deze situatie in het verleden nooit rekening gehouden bij de verschillende planningsprocessen,
zoals de afbakening van het gewestplan en de afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).
Daardoor kwamen de lokalen juridisch in een erg onzekere situatie terecht.”
CD&V-Ternat kaartte dit probleem aan bij Tom De Saegher, provinciaal CD&V-voorzitter en adjunct-kabinetschef van minister-president Kris Peeters. De Saegher vond de situatie van de scouts niet aanvaardbaar
en ondernam actie.
Vrijdag 24 april 2009 nam de Vlaamse regering dan volgende beslissing bij de VENafbakening van de
Steenvoordestraat, dit in het ruimere kader van de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur
van Zenne-Dijle-Pajottenland:
"Het behoud van de zonevreemde jeugdlokalen zal worden gerealiseerd via aanpassingen en compensaties van de
VENafbakening in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied, en via een gemeentelijk planningsinitiatief voor zonevreemde recreatie."
Geert De Feyter: “Deze beslissing is een overwinning voor Ternat, en voor al wie de jeugdverenigingen
een warm hart toedraagt. We hebben in CD&V-Ternat jarenlang gewerkt om dit probleem op te lossen,
eindelijk is het einde van de tunnel in zicht.”
Aansluitend bij de beslissing van de Vlaamse regering kan het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan thans
de zone waarop de scouts momenteel hun terreinen hebben omzetten naar recreatiegebied. Het Vlaams
ruimtelijk uitvoeringsplan voor dit gebied zal pas over een paar jaar worden ontwikkeld en gerealiseerd.
De feitelijke uitvoering van deze beslissing kan dus nog een paar jaar op zich laten wachten. Maar het
belangrijkste is dat de scouts de geuzen in ieder geval opgelucht adem kunnen halen:
hun werking – en de akabe-werking voor minder-valide jongeren – op de huidige locatie is veilig gesteld.

Hoe zou het zijn met….
de Ternatse stationsomgeving?
Al jaren pleit CD&V Ternat voor de heraanleg van
het stationsplein en de straten rondom tot een
aangename, functionele en veilige omgeving. Het
ontwerp is intussen klaar. De werken zouden in de
tweede helft van 2009 van start gaan...
CD&V-Ternat is tevreden dat er eindelijk schot in de
zaak komt. Maar we hebben grote bedenkingen bij
het gebrek aan inspraak voor bewoners, middenstand, treinreizigers en busgebruikers? Werden aan
u de plannen reeds voorgelegd? Heeft u intussen u
al iets gemerkt?
We vinden het onaanvaardbaar dat de LVB in
afwachting van het grote project de stationsomgeving verder laat verloederen. Nochtans kunnen
kleine ingrepen voorlopig al voor een deel van de
oplossing zorgen:
• een veilig zebrapad ter hoogte van de krantenwinkel
• verbod voor lijnbussen en vrachtwagens om op
bepaalde plaatsen (bijv. ter hoogte van KBC) te
parkeren, zodat de rijweg niet langer versperd is en
onze kinderen met de fiets niet tussen het
verkeer moeten zigzaggen
• een oplossing zodat de pendelaars deze winter niet
meer met hun voeten in het water staan…
• het oplappen van de op vele plaatsen slechte en
zelfs gevaarlijke voetpaden.
Intussen hopen we vanuit CD&V dat ernstige
verkeersongevallen uitblijven.

de heraanleg van de schoolomgeving
en de sportsite?
De plannen zouden intussen klaar zijn, met een
stop & zoenzone, nieuwe riolering, nieuwe
toegangswegen naar de scholen, groenaanleg,
rustpunten, een skatepiste voor de jeugd, met van
alles en nog wat...
Mooie plannen, absoluut. Maar opnieuw zonder veel
informatie naar en inspraak van de buurt.
De uitvoering zou pas starten nadat de stationsomgeving voltooid is. Logisch toch, anders zitten we
allen vast in Ternat. Alhoewel, is dat nu ook niet het
geval? Ook hier blijven we hopen dat in deze
overbelaste zone geen ongelukken gebeuren…
De voetbalkantine
voor KSKL Ternat:
alvast één project
dat snel vooruitgaat. De rest kan
wachten en in afwachting dat werk
wordt
gemaakt
van de Finse piste
(als die er ooit
komt) kunnen de
leerlingen van de
Ternatse scholen
langs de straat
lopen.
de voetbalkantine?

CD&V Ternat pleit ook al jaren voor een strikte naleving van de blauwe zone zodat de klanten van de
middenstand overdag nog vlot kunnen parkeren.
Probleem is dat de politie tegen het overschrijden
van de toegestane parkeertijd in de blauwe zone
niet langer mag optreden. De gemeenteraad moet
hiervoor een bevoegde ambtenaar aanduiden en
een boetetarief bepalen. Zolang dit niet gebeurd is,
hebben foutparkeerders in de blauwe zone vrij spel.
Gemeenteraadslid Gunter Desmet kaartte dit
probleem reeds in mei 2005 op de gemeenteraad
aan. Tot hiertoe wenste de LVB hieraan geen gevolg
te geven. Vanaf september zou er dan toch gecontroleerd worden. Dit is echter enkel voor de show!
Zonder een raadsbeslissing is er geen bestraffing
mogelijk, enkel een vermaning. In september zal
CD&V burgemeester Parys, verantwoordelijk voor
mobiliteit en veiligheid, hierover opnieuw interpelleren. Ruim vier jaar hebben overtreders van de
blauwe zone nu al vrij spel, en klagen handelaars
dat hun klanten geen parking vinden…

KSLK Ternat promoveerde naar derde nationale en
heeft nood aan een ruimere infrastructuur. De
gemeente Ternat draagt daartoe ruimschoots haar
steentje bij. De nieuwe voetbalkantine zou einde oktober klaar zijn. Alvast één dossier dat snel vordert.
Nu komt er ook een nieuwe elektriciteitscabine om
voor de sterkere verlichting te zorgen. Alles bij
elkaar zullen de kosten ten voordele van één voetbalclub om en bij het miljoen euro bedragen.
We vragen ons af of de LVB – met belastingsgeld
uiteraard – voor andere verenigingen even genereus
zal zijn... En of andere verenigingen, zoals beloofd,
ook gebruik zullen kunnen maken van de kantine...
Of voetbalclub FC Dames Ternat, beter bekend als
FC Diesel, ook een eigen voetbalterrein van de gemeente ter beschikking krijgt... En of de jongeren
die niet bij een voetbalclub aangesloten zijn, ergens
een plekje krijgen om gewoon een balletje te trappen… We zullen het wel zien zei de blinde, en we
zullen het wel horen, zei de dove… CD&V-Ternat
volgt dit verder op.

het nieuwe administratieve gebouw en de nieuwe bibliotheek?
De nieuwe plannen werden vorig jaar met veel luister voorgesteld. Toegegeven, het heeft wel iets: een
modern gebouw vlakbij het kleine beschermde gemeentehuis, een nieuwe noodzakelijke huisvesting voor
gemeentediensten en voor de nieuwe bibliotheek. In 2012 zou de opening plaats vinden, beloofde de
burgemeester.
Maar... bij dergelijke grote projecten hebben andere instanties nu ook eenmaal hun zeg: de provinciale
dienst Stedenbouw, het agentschap Onroerend Erfgoed... Ook voor het gemeentebestuur van Ternat wordt
geen uitzondering gemaakt. De gesprekken zijn bezig, het dossier staat nog in de beginfase, van een bouwaanvraag is absoluut nog geen sprake, een uitvoeringstermijn is zeker nog niet aan de orde. Afwachten
dus.
De LVB heeft vele plannen opgestart. Plannen maken is echter duur. Zeker als ze dan nog jaren in de kast
gestopt worden. Plannen uitvoeren is nog veel duurder. We hopen dat de LVB onze gemeente niet voor
vele jaren opzadelt met torenhoge schulden en belastingverhogingen (nog eens!) tot gevolg. Misschien moeten
we de LVB eens een simpel volksliedje leren, u kent het wél: Wie zal dat betalen? Wie heeft zoveel geld?

CD&V Ternat maakt graag tijd voor u
Gemeenteraadsleden
Roland De Feyter (ook politieraadslid), Michel Vanderhasselt (ook provincieraadslid),
Gunter Desmet (ok politieraadslid), Pierre Coffé, Astrid Roeges en Peter Meert
OCMW-raadsleden
Mariekeylenbosch-Segers en Hilde Jans
Voorzitter en ondervoorzitsters
Geert De Feyter, Betty De Geyndt en Hilde Jans

V.u. Geert De Feyter, Van Cauwelaertstraat 25, 1740 Ternat

