OPEN VLD-KRANT
Sint-Denijs-Westrem - Afsnee
13e jaargang januari-februari-maart 2007
verschijnt driemaandelijks - Afgiftecentrum: 9050 Ledeberg
Beste Leden en sympathisanten,
Beste inwoner van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee,
Op het gemeenschappelijk congres van 10 & 11 februari 2007 werd de nieuwe
naam waaronder VLD en Vivant samen naar de federale verkiezingen trekken,
bekend gemaakt. Beide partijen engageren zich om als een kartel van ideeën en
onder een gezamenlijke naam naar de stembusslag van 10 juni te trekken.
Het Vierde Burgermanifest van Guy Verhofstadt “De open samenleving” vormt
het fundament van hun samenwerking. Hun nieuwe naam luidt dan ook
toepasselijk: “OPEN VLD”..

Deze “Open” visie impliceert een drietal breekpunten waarmee Open VLD naar de
kiezer trekt op 10 juni:

-

De staatshervorming verloopt via een open dialoog. “Open VLD”
zegt neen tegen elke vorm van separatisme
Daarnaast mag de ethische verdraagzaamheid onder geen enkel
beding worden teruggeschroefd.
Als
laatste weigert
“Open
VLD”
elke vorm
van
belastingverhogingen en administratieve overlast te aanvaarden. Een
flexibele arbeidsmarkt en een horizontale economie moeten dit
vervangen.

Op het congres gaven de leden ook hun goedkeuring aan 10 resoluties die zijn
gedistilleerd uit het vierde Burgermanifest van Guy Verhofstadt. Deze 10
resoluties zullen op hun beurt de basis vormen voor het verkiezingsprogramma
waarmee Open VLD op 10 juni naar de kiezer trekt. Hierbij kiest onze partij
resoluut voor een open samenleving met een flexibele arbeidsmarkt, eenvoudige
en lagere belastingen en een sociale zekerheid waarbij initiatief en zelfontplooiing
sleutelwoorden zijn. Tevens is diezelfde open samenleving gastvrij voor iedereen
die wil werken, soepel voor de groeiende groep ouderen en milieubewust.
Deze 10 resoluties zullen op een congres in mei verder worden uitgewerkt tot een
volwaardig verkiezingsprogramma. De resoluties zijn de volgende:

Voorzitter Carl De Decker : “Met de toevoeging “Open” benadrukt onze partij
dat ze resoluut kiest voor een open samenleving die zich niet laat verlammen door
angst en krampachtig vasthoudt aan het status-quo. We kiezen resoluut voor een
tolerante samenleving zonder oogkleppen die alle mensen respecteert”
Als kopman schaart Premier Verhofstadt zich volledig achter dit project en is
met de verkiezingen in het vooruitzicht strijdlustiger dan ooit. “Dit was niet
zomaar een congres maar een mijlpaal voor onze samenleving. We onderschatten
de omwenteling die zich in onze samenleving voltrekt. We hebben e-mails, i-pods,
laptops en doen aan e-banking. Het lijken kleine veranderingen maar het zijn
dagdagelijkse revoluties die ons leven grondig veranderen.
Eén keuze maken en je daaraan houden voor de rest van je leven, is niet meer
haalbaar. De breuklijnen van vroeger zijn niet meer die van vandaag. Vandaag
staat onze open visie haaks tegenover de geslotenheid van anderen.”

Verantwoordelijke uitgever: Carl De Decker, Sint-Dionysiusstraat 51, 9051 Sint-DenijsWestrem
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De open samenleving
Flexibele arbeidsmarkten in een horizontale economie
Verlagen, verschuiven en vereenvoudigen van belastingen
De weerbare mens
De ecologische nalatenschap
Een moderne visie op migratie
De strijd tegen racisme
De strijd tegen zinloos geweld
De rijkdom van de vergrijzing
10. De globalisering van de welvaart

Carl De Decker : “Een nieuwe naam, een nieuw Burgermanifest en een nieuw
programma: Open VLD zet alle zeilen bij en is er klaar voor ook in Sint-DenijsWestrem en Afsnee!”

VLD Sint-Denijs-Westrem & Afsnee blijft Flanders Expo site opvolgen

In Memoriam -Adri Goeffers

Met de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan SDW-5
Handelsbeurs in de gemeenteraad van 29 januari moet de weg openliggen
voor de ontwikkeling van de terreinen rond Flanders Expo, sinds vorig jaar
The Loop genaamd.
Voor Voorzitter Carl De Decker is het vanzelfsprekend dat bij de verdere
ontwikkeling van deze site de leefbaarheid en de rechtszekerheid voor de
omwonenden als prioritaire zorg wordt meegenomen. Onze lokale afdeling
zal de ontwikkeling van de Flanders Expo Site de komende jaren dan ook
van nabij blijven opvolgen en op een constructieve wijze proberen bij te
dragen tot een positief verhaal voor alle inwoners van Sint-DenijsWestrem.
Reeds tijdens de bijéénkomst van de commissie Openbare Werken gaf de
Open VLD-fractie aan dat ze in dit verhaal de rechtszekerheid voor de
omwonenden erg belangrijk vindt. Dit betekent echter geenszins dat onze
fractie de economische ontwikkeling en de woonfunctie op de site niet
genegen is, integendeel. Maar voor de omwonenden is het van belang om
vandaag te weten hoe de ontwikkelingen er kúnnen uitzien en welke
gevolgen deze zullen hebben.
We stellen vast dat het Gentse Schepencollege rekening heeft gehouden
met een aantal terechte vragen van onze afdeling en de buurtbewoners.
We denken daarbij onder meer aan de aangepaste stedenbouwkundige
voorschriften in de zone 2 (zone voor wonen en kantoren die het dichtst
aansluit bij de bestaande woonwijk aan de 'Putkapelstraat'). Vooral het
voorzien van een gesloten gebouwenwand in zone 2b, de groenbuffer die
wordt opgetrokken naar 15 meter en de verplichting om enkel ondergronds
of onder de gebouwen te parkeren en dit zo ver mogelijk van de huidige
bewoning zijn positieve wijzigingen in vergelijking met het ontwerp van
RUP die werden doorgevoerd op aansturen van de Open VLD .
Voor het antwoord op andere vragen van buurtbewoners verwijst de
bevoegde Schepen naar de op te maken indicatieve inrichtingsplannen,
die voor de onderscheiden zones zullen worden opgemaakt en die
gedetailleerder zullen omschrijven wat kan en wat niet kan én naar het
vergunningsbeleid. Voor Voorzitter Carl De Decker is het vanzelfsprekend
dat ook bij deze toekomstige 'stappen' in de ontwikkeling van 'The Loop',
de leefbaarheid en de rechtszekerheid voor de omwonenden als prioritaire
zorg wordt meegenomen.
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