
Mensen worden pas echt gelukkig in een 
omgeving waar ze zich thuis voelen. 

CD&V zet dan ook in op mooie lokale 
projecten in elke gemeente, ook bij ons. 
Dat gaat echter niet zomaar in 1, 2, 3. Een 
gemeente kan niet zonder samenwer-

king met de hogere overheden. En om-
gekeerd!

Zo zagen we in Maarkedal o.a. het 
woonzorgcentrum, de fietspaden en de 
fietsbrug.

Deze projecten kwamen tot stand 
dankzij de samenwerking met het Vlaam-

se, Belgische, ja zelfs op het Europese ni-
veau. Zonder die samenwerking zou onze 
gemeente er niet zo fraai uitzien!

Denk daar aan als u een weloverwo-
gen stem wil uitbrengen op 25 mei. Een 
stem voor CD&V is het verschil maken in 
uw buurt.

STERKER VLAANDEREN, STERKER MAARKEDAL
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De goede verstandhouding tussen CD&V 
Maarkedal en de bovenlokale politieke 
niveaus legde Maarkedal ook op sociaal 
vlak geen windeieren. Het Woonzorgcen-
trum “Ter Gauwen” dat ondertussen bijna 
haar vierde verjaardag viert, is daar het 
mooiste bewijs van. 

De plannen om dit rusthuis te bouwen 
dateren al uit een ver verleden, maar het is 
echter onder impuls van voormalig OCMW-
voorzitter Herman De Coker (CD&V) dat de 
bouw in 2009 uiteindelijk aangevat werd. Het 
rusthuis werd een echt succesverhaal en is 
vandaag de spil van de sociale dienstver-
lening die Maarkedal biedt aan haar inwo-
ners. Het is de plicht van een gemeente om 

Een sociaal Maarkedal

Het dossier van het fietspad langs de N457 
(gewestweg Leupegem-Schorisse) loopt al 
een tijdje en de uitvoeringsfase komt stil-
aan in zicht. 
Het dossier kende een lang voorbereidend 
traject, maar zo uitzonderlijk is dat niet bij 
dergelijke projecten. Een onteigeningspro-
cedure is nu eenmaal een tijdrovend pro-
ces, alle belangen van alle partijen moeten 
immers met de grootste zorg behandeld 
worden. Bovendien maken de fietspaden 
deel uit van een totaalproject waarbij ook 
structurele onderhoudswerken plaatsvinden 
en een gescheiden rioleringsstelsel wordt 
aangelegd. Het is beter dat de werken in 

één keer uitgevoerd worden dan dat alles in 
fases gebeurt. Op die manier wordt de over-
last van de werken tot een minimum herleid. 

CD&V Maarkedal is altijd de trekker geweest 
in dit dossier. Voormalig schepen van Open-
bare Werken Marc Bauwens (CD&V): “Maar-
kedal  wordt wel eens het fietsparadijs 
genoemd, het is dan ook maar normaal dat 
de gemeente een goed uitgebouwde infra-
structuur heeft die de veiligheid en het 
fietsplezier bevordert. Vlaams minister van 
Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits 
deelt deze visie en heeft er de afgelopen 
legislatuur, ondanks de budgettair moei-

lijke tijden, dan ook alles aan gedaan om 
deze fietsverbinding zo snel mogelijk te rea-
liseren.” 

Vlaams Parlementslid Cindy Franssen 
(CD&V) uit Oudenaarde, en tevens behar-
tiger van het project: “Dit fietspad is een 
belangrijke schakel in een langeafstands-
fietsroute in de regio. Zo is het uiteindelijk 
de bedoeling dat het fietspad in Schorisse 
verderloopt langs de N454 gewestweg Scho-
risse-Ronse. In Leupegem sluit het fietspad 
aan op de geplande fietsbrug over de N60 
om zo de verbinding te maken met het fiets-
pad richting Kluisbergen.”

Maarkedal, fietsparadijs!

STERKER  
VLAANDEREN,
STERKER LAND

telkens opnieuw na te gaan hoe die sociale 
dienstverlening verbeterd en uitgebreid kan 
worden. 
OCMW-raadslid Gerda Martens: “CD&V is 
blij dat ze met de bouw van het rusthuis let-

terlijk en figuurlijk de basis heeft gelegd 
voor een socialer Maarkedal. Ook in de toe-
komst blijven de CD&V-mandatarissen zich 
inzetten voor een samenleving waar ieder-
een meetelt.”
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Naast haar professionele carrière waarin 
Gerda Martens constant in contact komt met 
verschillende mensen, was ze ook daarbui-
ten altijd sociaal actief in het verenigings-
leven (KVLV), oudercomités en sportclubs. 
Daarnaast was Gerda waarschijnlijk ook wel 
wat gebeten door de politieke microbe: haar 
grootvader aan moederszijde was immers 
nog CVP- schepen van de gemeente Nukerke 
in de jaren 60, waardoor de drempel om echt 
actief aan politiek te doen niet echt hoog 
was.

-  Wat betekent politiek engagement voor 
jou?

Dit betekent dat ik mijn sociaal engage-
ment kan doortrekken en vooral dat ik dit 
kan omzetten in daden. De OCMW-werking 
heeft immers een rechtstreekse impact op 
de mensen, komt tegemoet aan de noden 
van de minstbedeelden en de bejaarden. De 
sociale benadering en de zorgproblematiek 
zijn voor mij, ook al door mijn opleiding als 
verpleegkundige-vroedvrouw, van primor-
diaal belang. Het engagement blijft op die 
manier geen dode letter maar wordt wer-
kelijkheid.

-  Welke zijn volgens jou de meest in het oog 
springende politieke realisaties?

De realisatie van het OCMW-rusthuis in de 
vorige legislatuur met CD&V in de meer-
derheidscoalitie is voor mij één van de mijl-
palen van het sociaal beleid. Ik ben uiter-
mate tevreden om daar als OCMW-raadslid 
en ervaringsdeskundige mee de lijnen uit-
gestippeld te hebben. Meer specifiek moet 
hierbij de creatie van een aantal bedden voor 
kort verblijf aangestipt worden. Daarnaast, 
kleinschaliger maar toch belangrijk, is de 
oprichting van een strijkwinkel waarin twee 

Gerda Martens,  
onze kandidaat voor 25 mei

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

Gerda Martens, 10de opvolgersplaats Vlaamse lijst
Geboorteplaats: Ronse
Woonplaats: Nukerke (Maarkedal)
Burgerlijke stand: Gehuwd met Hendrik Vanderkimpen, moeder van Vincent en 
Laurens
Motto: Inzetten op sociale vooruitgang voor iedereen met het oog op een duurzame 
en welvarende samenleving!
Politieke activiteit: OCMW-raadslid sinds 2006
Lid Vast Bureau OCMW sinds 2013
Ondervoorzitter CD&V Maarkedal
Professionele activiteit: Vroedvrouw Algemeen Ziekenhuis Ronse

jonge werkkrachten terecht konden. Ik was 
er altijd van overtuigd dat een dergelijk ini-
tiatief reële slaagkansen heeft.  De goede 
verstandhouding met CD&V-ministers en –
parlementsleden zijn enorm belangrijk om 
dergelijke projecten een kans op slagen te 

geven. Dat is ook één van de belangrijkste 
redenen waarom ik op de Vlaamse lijst sta. 
Ik geloof in het sociaal project van de partij 
en ben er van overtuigt dat Maarkedal de 
vruchten zal plukken van een sociaal beleid 
dat CD&V, hopelijk, mee kan uitstippelen.
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STERKER VLAANDEREN 
STERKER MAARKEDAL

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.

Maarkedal wordt wel eens het fietsparadijs 
genoemd, het is dan ook maar normaal 
dat de gemeente een goed uitgebouwde 
infrastructuur heeft die de veiligheid en het 
fietsplezier bevordert.

foto ontbreekt

Het dossier van het fietspad langs de N457 
(gewestweg Leupegem-Schorisse) loopt al 
een tijdje en de uitvoeringsfase komt stil-
aan in zicht. 

De goede verstandhouding tussen CD&V 
Maarkedal en de bovenlokale politieke 
niveaus legde Maarkedal ook op sociaal 
vlak geen windeieren. Het Woonzorgcen-
trum “Ter Gauwen” is daar het mooiste 
bewijs van. 
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