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Foto: Voorzitter Carl De Decker en ondervoorzitter Nicole Nierinck aan het 
Gemeentehuis van Sint-Denijs-Westrem 
 
Beste, 

 
Dit jaar wordt een belangrijk jaar aangezien op 8 oktober de gemeente-en 
provincieraadsverkiezingen plaatsvinden waarbij de voorzitter (Carl De Decker) 
én de ondervoorzitter (Nicole Nierinck) van onze afdeling op een prominente 
plaats op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen staan teneinde de belangen 
van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee in de Gentse gemeenteraad verder te 
behartigen. Carl staat op plaats 8 en Nicole op plaats 24 en hopelijk mogen zij 
op 8 oktober alvast op uw steun én stem rekenen als blijk van waardering voor 
hun jarenlange gedreven inzet voor Sint-Denijs-Westrem & Afsnee. 
 
Carl De Decker 
Voorzitter ai 

 
Verantwoordelijke uitgever:Carl De Decker, Ijzerlaan 6, 9000 Gent 

 
Fientje Moerman trekt Oost-Vlaamse kaart 
 
Als enige Oost-Vlaamse zit Fientje Moerman in de Vlaamse regering en draagt zij 
reeds jarenlang onze afdeling een warm hart toe. Oost-Vlaanderen is een zeer 
belangrijke regio dankzij zijn strategische ligging, zijn haven, zijn 
onderwijsinstellingen en last but not least zijn ondernemingen. Deze troeven 
tracht viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van 
Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel Fientje 
Moerman te stimuleren door een front te vormen met de verschillende overheden 
en bedrijven. Het komt er dus op aan de nodige initiatieven te nemen en 
inspanningen te doen om de regio aantrekkelijk te maken en te houden voor 
KMO’s en industriële bedrijven. 
 
De provincie heeft een lijst van grote en dringende infrastructuurwerken, die 
nodig zijn voor een goede afwikkeling van de mobiliteit op het niveau van de 
provincie enerzijds en voor de ontwikkeling van een aantal strategische projecten 
anderzijds. Een absolute prioriteit voor de komende jaren is de aanpak van de 
gevaarlijke punten: 82 projecten zijn reeds opgestart, 60 goedgekeurd en 18 
aanbesteed. Te vermelden zijn de herinrichting van de Steenweg tussen Aalter en 
Deinze, de aanleg van nieuwe fietspaden in Nevele, het inrichtingsplan van de 
recreatie-as Deinze-Gent en de aanpak van het file-probleem op de E-17 te 
Nazareth. De Vlaamse regering werkt momenteel ook aan een inhaalbeweging, via 
publiek-private samenwerking, in de realisatie van een aantal zogenaamde missing 
links in het Vlaamse wegennet. Het betreft, voor Oost-Vlaanderen, o.a. de 
vervollediging van de zuidelijke tak van de R4 te Merelbeke. 
 
Ook de Gentse haven krijgt speciale aandacht. De geplande ombouw van drie 
Gentse dokken tot woon- en werkzones kan rekenen op Vlaams geld. Zo heeft 
Minister Fientje Moerman 334.984 euro beloofd voor het project ‘Oude Dokken’. 
Gespreid over 15 jaar zullen de oevers rond het Houtdok, Handelsdok en het 
Achterdok, vlakbij het Dampoortstation, worden heraangelegd. Recent maakte de 
Vlaamse regering ook 13 miljoen euro vrij om het Gentse houtbedrijf Sidoco te 
onteigenen. Op die manier krijgt Volvo Gent 7 hectare grond om zich uit te 
breiden. Voor Vlaams minister van Economie Fientje Moerman een belangrijk 
project. Eerder werkte zij een plan uit voor de autosector, rechtstreeks en 
onrechtstreeks goed voor 100.000 jobs in Vlaanderen. Lagere loonkosten voor 
ploegenarbeid stonden hierbij centraal, maar ook de nood aan grote 
bedrijventerreinen. In 2004 maakte Minister Moerman geld vrij voor de sanering 
van de brownfields, oude industrieterreinen die moeten worden gesaneerd. Oost-
Vlaanderen kreeg daarbij het grootste stuk van de koek (vier vijfden).  
 
Wil u meer informatie? Surf naar www.fientjemoerman.be 
 



Collectorwerken In Sint-Denijs-Westrem en Afsnee zorgen voor zuiver water 
 
De collectorwerken van Aquafin betekenen voor Sint-Denijs-Westrem concreet 
dat het afvalwater van omgerekend 30.000 inwoners naar het 
waterzuiveringsstation Ossemeersen wordt gebracht. Om dit te realiseren gaat 
Aquafin de volgende maanden met twee projecten door onze gemeente. Op vraag 
van lokaal VLD Voorzitter Carl De Decker en schepen Geert Versnick zal er voor 
de buurtbewoners steeds overleg met de aannemers en Aquafin mogelijk zijn. 
 
Aquafin wil met de nieuwe collectoren het afvalwater van De Pinte, Zwijnaarde, 
Sint-Denijs-Westrem en Afsnee naar het waterzuiveringsstation aan de 
Drongensesteenweg  brengen. “De Stad Gent maakt van de gelegenheid gebruik 
om de straten heraan te leggen en verkeersveiliger te maken”, aldus schepen van 
Openbare Werken Versnick. 
 
De werken zijn onderverdeeld in tien fasen en zijn zo opgebouwd, dat ze de 
bereikbaarheid van woningen en handelszaken zo weinig mogelijk in het gedrang 
brengen. In april 2006 starten drie fases. Het gaat concreet om de persleiding van 
het Leiepark tot de Drongensesteenweg, een nieuwe riolering aan de 
Meulebroekstraat en werken aan het pompstation Delebecquelaan en hoek 
Afsneestraat. 
 
In juni start fase nr 7. Via de Rosdamstraat komt er een verbinding van de 
rioleringen tussen Kortrijksesteenweg en De Pinte (tot september 2006). 
Fase nr 3 start in augustus: Broekkantstraat en Afsneedorp. De handelaars blijven 
bereikbaar vanuit Sint-Martens-Latem via de Delbecquelaan en Beukenlaan. 
In september krijgt de Kortrijksesteenweg een overstort, die bij zware regenval 
overtollig water afvoert naar de Rosdambeek en zo overstromingen vermijdt. De 
leidingen komen onder de parkeerstrook langs de Kortrijksesteenweg. 
De riolering tussen Steenaardestraat en Afsneedorp komt in oktober aan bod. De 
handelszaken blijven steeds bereikbaar ! 
Omdat de Lauwstraat (fase 4) een smalle rijweg heeft, zal de weg er volledig 
opengebroken worden. “Om de hinder tot een minimum te beperken, zal er deel 
per deel gewerkt worden. Enkel waar de leidingen geplaatst worden, zal er 
tijdelijk geen doorgang mogelijk zijn”, weet schepen Geert Versnick. “Van zodra 
de leidingen geplaatst zijn, krijgt de Lauwstraat een tijdelijke verharding. 
Dezelfde werkwijze komt er ook in de Witbakkerstraat, tot maart 2007.” 
De twee buurtbewoners die de werfvergaderingen bijwonen, zijn Herwig 
Verstraete (Voorzitter van de werkgroep W.M.V. 0479/639357) en Johan De 
Cuyper. Via www.aquafin.be kunnen de werken ook op de voet gevolgd worden.  

 
 

 
TOT UW DIENST 

 
 
Guy Verhofstadt                 Iedere woensdag tussen 15u en 19u 
Premier     VLD-huis Notarisstraat 3, 9000 
Fientje Moerman    Iedere woensdag tussen 16u en 19u 
Viceminister-president   VLD-huis Notarisstraat 3, 9000 Gent 
Vlaamse Regering                tel.no: 09/269.10.25 
Christophe Peeters    schepen.peeters@gent.be 
Schepen van Financiën, Sport en                www.christophepeeters.be 
Facility Management   tel.no: 09/266.50.52 
Carl De Decker     GSM: 0477/30.38.33 
Voorzitter VLD-St-Denijs & Afsnee a.i. e-mail: carl.de.decker@telenet.be 
Voorzitter Jong VLD-Gent   
 

WORDT LID VAN DE   VLD   ST.DENIJS-WESTREM & AFSNEE 
en  

stort vandaag nog  13 EURO 
op rekeningnummer 290-0385199-33 

 
 

 

  JA, IK WIL...                                    insturen naar volgend adres: 
                                         Carl De Decker      
O lid worden van de VLD-SDW &Afsnee                           Ijzerlaan 6 
       9000 Gent 
VOORNAAM:................................................................................. 
 
NAAM:............................................................................................. 
 
ADRES:............................................................................................ 
 
…………………………………………………………………….. 
 
 


