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Sinds januari maakt CD&V geen deel 
meer uit van de bestuursmeerderheid in 
Maarkedal. Voor veel mensen, binnen en 
buiten de partij, is er veel veranderd. Marc 
Bauwens is er één van. Zijn verhaal, lees 
het hier, op pagina 5!

Op 17 maart 2013 nam Simon Van Quickelberghe het lokale voorzit-
terschap over van Chris Delaere. Een politieke partij leiden op zo een 
jonge leeftijd is niet evident maar het enthousiasme en de wil om te 
slagen zijn alvast aanwezig. 
Lees meer op pagina 4!

Sterker dan ooit!



Chris leidde de partij op een kundige 
manier wat een aantal successen ople-
verde. Na 18 jaren heeft hij de fakkel 
doorgegeven. Ik ben dan ook trots dat 
ik zijn werk mag verderzetten.
Onze partij is al enkele jaren bezig met 
een grote vernieuwingsoperatie. Een 
nieuwe jonge voorzitter is een ideale 
manier om dit verder te zetten. Wij wil-
len blijven inzetten op jonge mensen, 
zij zijn diegenen die het moeten doen. 
De toekomst is aan de jeugd!
Ik ben fier dat ik de populairste partij 
van Maarkedal mag leiden. We zetelen 
momenteel wel in de oppositie maar 
ons fantastische resultaat van de vorige 
verkiezingen bewijst dat CD&V nodig 
is in onze gemeente.
Als jonge beginnende politicus een 
partij leiden, is niet gemakkelijk. Het 
brengt natuurlijk een zware verantwoor-
delijk met zich mee. Maar ik ben er 
gerust op, ik kan rekenen op een goed 
team, een sterke ploeg die bestaat uit 
onze gemeente- en OCMW-raadsleden, 
ondersteund door een actief  bestuur. 
Het zijn stuk voor stuk gedreven 
mensen die zich dagelijks inzetten voor 
Maarkedal.
Ik zie het voorzitterschap als een func-
tie waar de nadruk voornamelijk op 
het coachen ligt. Onze partij heeft heel 
wat ervaren mensen in haar rangen, zij 
zijn experts in een bepaald vakgebied 
en weten heel goed hoe ze dossiers 
moeten aanpakken. Mijn taak bestaat 
er in om een klimaat te creëren waarin 
deze talenten zich optimaal kunnen 
ontplooien. Ook nieuwkomers  maken 
hun opwachting, ook zij moeten tijd 
en kansen krijgen om uit te groeien tot 
goede politici voor de toekomst.  
Mijn mandaat als voorzitter kadert 
in een langetermijnproces waarin we 
steeds meer mensen willen overtuigen 
van onze christendemocratische visie. 
Ook hier zie ik de toekomst goed 

tegemoet. CD&V-Maarkedal is een 
partij die met haar voeten in het veld 
staat. Onze CD&V-bestuursleden zijn 
bijvoorbeeld erg actief  in tal van vereni-
gingen. 
Naast voorzitter ben ik ook gemeente-
raadslid. Een druk politiek bestaan dus, 
maar ook hier is er voldoende onder-
steuning. Kleine werkgroepen binnen 
onze lokale afdeling ondersteunen de 
gemeenteraads- en OCMW-fractie. 
Niet de minste van die nieuwe werk-
groepen is trouwens de werkgroep 
“communicatie”. Het is een persoonlijk 

stokpaardje van mij en wij zullen er dan 
ook alles aan doen om u de komende 
weken, maanden en jaren te informeren 
op allerlei manieren over het politieke 
reilen en zeilen in onze mooie ge-
meente!
Heeft u opmerkingen, aanbevelingen 
of  vragen? Aarzel niet en contacteer 
ons vandaag nog.

Simon Van Quickelberghe

Voorzitter CD&V Maarkedal

simon.vq@gmail.com

0476 61 95 78
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Een nieuwe voorzitter

Beste Maarkedallers,

“Maarkedal heeft nood aan een partij zoals CD&V, een warme partij, een partij 
die verzorgt, verbindt, vooruitziet en versterkt! 

De volgende jaren zullen wij vanuit die gedachte verder werken aan een mooie 
toekomst voor onze prachtige gemeente!”

Op 17 maart 2013 nam ik het lokale voorzitterschap over van 
Chris Delaere. Een grote stap in mijn nog jonge politieke carrière. 

Op 7 en 8 december vindt 
ons jaarlijks eetfestijn plaats. 
Er is keuze tussen 
varkenshaasje en zalm. 
Kaarten zijn te verkrijgen 
bij de CD&V-
bestuursleden en op 
het nummer
0476 61 95 78. 
IEDEREEN VAN 
HARTE WELKOM!

UITNODIGING
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- De gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober 2012 brachten een echte poli-
tieke aardverschuiving teweeg in Maar-
kedal. CD&V behoort niet langer tot 
de meerderheid. Hoe valt het oppositie 
voeren tot op heden mee?

Ook al zijn de laatste gemeenteraads-
verkiezingen al negen maanden voorbij, 
het blijft nu nog steeds vele Maarkedal-
lers beroeren. Logisch, de tot stand ge-
komen coalitie getuigt volgens mij van 
weinig democratie en politiek fatsoen. 

- Velen spreken zelfs van een voorge-
bakken coalitie en kiezersbedrog.

CD&V zit in de oppositiebanken en zo-
als voor velen was dat ook voor mij een 
harde noot om te kraken. De overgang 
van ijverig schepen naar raadslid in de 
oppositie was heel moeilijk te aanvaar-
den.  De voorbije dertig jaren zat ik 18 
jaren in de meerderheid en 12 jaren in 
de minderheid. In de periode 1994 tot 
2006 zat CD&V ook in de oppositie. 
Een sterke oppositie, niet alleen in aan-
tal maar ook in beleidsopvolging,  wat 
door de burger in dank aanvaard werd. 
Ik ben er van overtuigd dat wij ook nu 
een sterk blok vormen, het zijn stuk 
voor stuk gemotiveerde politici met een 
ruime dossierkennis en een hart voor 
Maarkedal. We staan er, sterker dan 
ooit.  De tijd zal het moeten uitwijzen, 
maar in de huidige meerderheid is er 
zeker een gemis aan ervaring. Ik hoop 
dan ook dat onze opbouwende inbreng  
vanuit de oppositie meegenomen wordt 
binnen de beleidskeuzes. Zoiets kan 
alleen maar in het voordeel zijn van de 
bevolking.

- Ook binnen de partij is er veel veran-
derd. Hoe staat u daar tegenover?

Onze maatschappij verandert en dat 
aan een steeds sneller tempo. Als po-
liticus sta ik open voor verandering en 
vernieuwing. Een politieke partij dient 
immers antwoord te geven op maat-
schappelijke problemen. Toch stel ik 
mij soms vragen bij die evolutie. Zal al-
les bijvoorbeeld wel betaalbaar blijven? 
De middelen worden steeds beperkter 
wat het als politieke partij soms moeilijk 
maakt om een verantwoorde oplossing 
te vinden voor nieuwe uitdagingen.

- Een politieke partij moet zich dus 
steeds aanpassen aan die veranderende 
maatschappelijke context?

Inderdaad. De rol van jonge mensen 
vind ik hier heel belangrijk. De jeugd 
moet durven meeschrijven aan de 
toekomst waarin ze zelf  een hoofdrol 
zullen spelen. CD&V-Maarkedal beseft 
dit heel goed en ik ben blij dat de ver-
jonging ook binnen onze partij plaats-
vindt. In de toekomst moeten we hierin 

blijven investeren. Ik ben alvast bereid 
mijn ervaring te delen.

- Wat zijn de uitdagingen voor de toe-
komst in Maarkedal?

Maarkedal is een uitgestrekte gemeente: 
4500 ha. Het onderhoud van het 170 
km tellende wegennet blijft een jaar-
lijkse zorg. Het waterbeleid blijft ook 
een grote uitdaging voor de landelijke 
gemeenten. En natuurlijk moeten we 
steeds streven naar gezonde financiën, 
een evenwicht tussen dienstverlening en 
kostenplaatje. De uitdagingen zijn dus 
groot!

- Hoe ziet u uw huidige rol op het poli-
tieke speelveld?

Mijn partij heeft de laatste gemeente-
raadsverkiezingen overtuigend gewon-
nen. Mijn persoonlijke score van bijna 
duizend voorkeurstemmen, waarvoor 
ik mijn kiezers eeuwig dankbaar ben, 
is het grootste bewijs dat velen in mij 
geloven. Als politicus behoor je tot een 
partij. Als gemeenteraadslid probeer ik 
mij te vereenzelvigen met het belang 
van de gemeenteraad- en bijgevolg het 
belang van de burger.

Marc Bauwens

marcbauwens5@hotmail.com

0499 52 78 08

“We staan er, sterker dan ooit!”
Marc Bauwens over de oppositierol van CD&V

Sinds januari maakt CD&V-Maarkedal geen deel meer uit van de 
bestuursmeerderheid. Voor veel mensen, binnen en buiten de par-
tij is er veel veranderd. Marc Bauwens, ex-schepen van Openbare 
werken, huidig fractieleider en populairste politicus van Maarke-
dal, is er één van. We vroegen hem hoe zijn eerste maanden in de 
oppositie zijn verlopen en wat hij van de toekomst verwacht.
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Simon van Quickelberge
(Simon.vq@gmail.com)
www.maarkedal.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Fietspaden … eindelijk!
Maarkedal is reeds 10 jaar vragende 
partij en eindelijk is het zover, de 
fietspaden langs de N457 (gewestweg 
Schorisse – Leugpegem) komen er! 
De werken zijn gepland voor 2014 en 
2015. CD&V was en is nog steeds een 
grote voorstander van de fietspaden, 
de gewestweg wordt veel gebruikt door 
schoolgaande jeugd en recreatieve 
fietsers, hun veiligheid primeert! Na 
problemen met onteigeningsdossiers, 
die voor grote vertragingen zorgden, is 
het dossier nu praktisch klaar om uit-
gevoerd te worden. CD&V is dan ook 
tevreden dat het harde werk uiteindelijk 
loont!

Kortingen zijn idee van CD&V
Op de OCMW-raad  van 23 mei viel de 
beslissing over een nieuwe prijzenpoli-
tiek met betrekking tot het rusthuis Ter 
Gauwen. Inwoners van Maarkedal of  
zij die een band met de gemeente kun-
nen aantonen, genieten voortaan van 
een korting (drie euro op de ligdag-
prijs).
Deze korting is het enige lichtpuntje in 
de verdere negatieve prijsaanpassingen 
die zullen doorgevoerd worden. De 
meerderheid gaf  al een tijd te kennen 
dat er een verhoging van de tarieven 
op komst was. CD&V-Maarkedal heeft 
zich hier steeds tegen verzet en zal dat 
ook in de toekomst blijven doen!

De extra korting is een idee van CD&V. 
De meerderheid was in het begin niet 
wild enthousiast over het idee. CD&V-
Maarkedal is dan ook blij dat de korting 
uiteindelijk toch toegekend wordt.

Gezinsvriendelijke 
kinderopvang?
CD&V-Maarkedal stelde voor om de 
buitenschoolse opvang vanaf  het derde 
kind van het gezin vrij te stellen van 
betaling, meer bepaald op woensdag-
namiddag tussen 12u30 en 18u. De 
motivering was niet alleen om de kost 
voor grote gezinnen draaglijk te hou-
den maar ook om een gelijk(w)aardige 
regeling met de naschoolse opvang 
van de gemeenteschool te bewerkstel-
ligen. Hierdoor is de kans groot dat 
er meer kinderen in de opvang zullen 
blijven door de lagere kostprijs, ouders 
zullen immers minder op zoek gaan 
naar alternatieve opvang. Dit zou ook 

de leefbaarheid van de buitenschoolse 
opvang ten goede komen. De meer-
derheid wenst niet in te gaan op deze 
voorstellen. Een spijtige zaak!

Decentralisatie?
De pastorij in Etikhove wordt verkocht. 
CD&V-Maarkedal is het niet eens met 
deze beslissing. De pastorij is gelegen 
in de dorpskern van Etikhove, vlakbij 
het administratief  centrum. De ideale 
locatie dus om bijvoorbeeld, al dan niet 
voorlopig,  enkele openbare diensten in 
onder te brengen. De meerderheid gaat 
niet mee in deze redenering, nochtans 
heeft ze het steeds over centraliseren 
van de gemeentelijke diensten. Een 
andere oplossing, wij zijn benieuwd?

Meer weten? 
Bezoek zeker onze website 
www.maarkedal.cdenv.be 

In Maarkedal


