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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Nieuwe locatie voor gemeentehuis (p. 3)

Nieuwe hondenloopzones in Rupelmonde
In november 2017 ging in Kruibeke de eerste hondenloopzone open. Onze gemeente blijft werk maken van  
een diervriendelijk beleid en is volop bezig met de inrichting van een tweede hondenzone in Rupelmonde.  
Het betreft een terrein van 5 900 m2 in de Dijkstraat, met een aparte ruimte van 655 m2 voor kleine honden.

Schepen van Dierenwelzijn Caroline Vermeulen is heel tevreden: “De inwoners van 
Kruibeke gaven op verschillende forums aan dat ze graag bijkomende hondenloop-
zones willen. Met de nieuwe zone komen we tegemoet aan hun vraag. Door een  
veilig en afgebakend terrein te voorzien waar honden vrij kunnen rondrennen 
onder het toezicht van hun baasjes, verzoenen we de noden van de baasjes én hun 
dieren.”

Nog meer voorzieningen op komst
“Ook in Bazel zijn we op zoek naar een locatie waar onze trouwe viervoeters zich 
vrijuit kunnen uitleven”, gaat Caroline voort. “Verder bekijken we de mogelijkheden 
om op termijn een dierenspeeltuin te voorzien in die zones, want honden hebben 
veel behoefte aan stimulerende activiteiten. Daarbij denk ik aan speeltuigen zoals 
een klimpiramide, tractorbanden, … Dat zijn kleine investeringen die zorgen voor 
een immens verschil in beleving.”

  Met extra hondenzones zullen nog meer  
honden zich in onze gemeente kunnen uitleven.

Een hartveilig Kruibeke
Wist u dat Kruibeke op 29 april 2019 officieel de titel ‘hartveilige 
gemeente’ kreeg? Die dag ondertekende onze burgemeester de  
samenwerkingsovereenkomst ‘hartveilig’ met het Rode Kruis.  
Het gemeentebestuur liet ook verschillende defibrillatoren  
plaatsen en organiseert gratis opleidingen voor de bevolking. 

Dagelijks krijgen in België bijna 30 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Hun overlevingskans vergroot  
enorm als ze snel geholpen worden met reanimatie en een stroomstoot van een defribillator (AED). 

Het gemeentebestuur liet daarom drie AED-toestellen plaatsen: aan sportcentrum Kerkeputten in Kruibeke, aan sporthal 
de Dulpop in Bazel en aan de Oude Pastorij in Rupelmonde. Het is de bedoeling dat er in de toekomst nog meer AED’s 
bijkomen.

Op 25 juni, 31 augustus en 17 september kunt u deelnemen aan een gratis opleiding reanimatie en defibrillatie.  
Meer info daarover vindt u op de website van de gemeente.
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N-VA Kruibeke kan rekenen op een sterk team van enthousiaste  
bestuursleden. Erik Westerlinck is daar een van. Erik is van oorsprong 
Temsenaar, maar vijf jaar geleden belandde hij in Bazel. Ondertussen 
houdt hij zoveel van ons dorp dat hij er nooit meer weg wil.

In de jaren 80 en 90 maakte Erik alle foto’s van het sport- en verenigings- 
leven voor Het Vrije Waasland en Het Volk. Op dit ogenblik is Erik 
nog steeds actief als sportfotograaf voor Het Nieuwsblad en Gazet van 
Antwerpen.

Fietsen met de makkers uit de buurt is zijn passie. Ook voor het goede 
doel van Kom op tegen Kanker zet hij graag zijn fietsbenen in. Zo nam 
hij tijdens het hemelvaartweekend opnieuw deel aan de 1 000 kilometer. 
Samen met zijn team trapte hij in vier dagen tijd 750 kilometer en  
5 000 euro bijeen. Proficiat, Erik!

Bestuurslid in de kijker

  Sportfotograaf Erik Westerlinck is in zijn vrije tijd een fervent 
wielerliefhebber.

Kruibeke in de bloemetjes
Op initiatief van Caroline Vermeulen, schepen van Openbaar Groen, wordt het 
straatbeeld in onze drie deelgemeenten deze zomer opgefleurd door kleurrijke 
bloemen. Zo wil onze schepen zorgen voor een gezellige en warme openbare 
ruimte waar het voor iedereen aangenaam vertoeven is.

Het gemeentebestuur liet bloembakken plaatsen aan het Kerkplein in  
Kruibeke en aan de kade van Rupelmonde. In Bazel werden hangkorven  
geïnstalleerd. “De bloemen zullen onze prachtige gemeente 
nog mooier maken en laten haar nog meer stralen voor onze 
inwoners en bezoekers”, zegt Caroline trots.

Nieuwe  
luchtdraaghal  
aan Dulpop
Tegen eind oktober komt er aan de Dulpop in Bazel een 
nieuwe sportballon. Die zal gebruikmaken van de aller-
nieuwste energiezuinige technieken, voor onder meer 
de verlichting en verwarming. Goed nieuws dus voor de 
tennisclub, scholen en sportkampen!

Gemeenteraadsleden 
gaan digitaal
Vanaf april kunnen gemeenteraadsleden die de documenten van de 
gemeenteraad vooraf willen inkijken dat doen van thuis uit via een 
speciaal programma. Zij moeten daarvoor dus niet meer speciaal naar 
het gemeentehuis komen. 

Dat is niet alleen handig 
voor hen, maar ook goed 
voor ons milieu. Het ver-
mindert de CO2-uitstoot 
weer een beetje en maakt 
de papierstapel kleiner. 
Kruibeke wordt zo weer wat 
milieuvriendelijker. 

  Dankzij onze schepen van Openbaar 
Groen Caroline Vermeulen zullen talrijke 
bloemen onze gemeente opfleuren.
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Nieuwe locatie voor gemeentehuis
Het gemeentebestuur komt met een realistische en betaalbare oplossing voor de huisvesting van de  
gemeentelijke diensten. Bedoeling is dat zowel de administratie, het OCMW, de politie als de technische 
dienst en werkplaats al begin 2020 verhuizen naar de voormalige chocoladefabriek Duc d’O in de  
Bazelstraat. Daarvoor zal de gemeente samenwerken met de firma Hertsens Beheer, die de site recent 
aankocht. Het voorstel wordt deze maand voorgelegd aan de gemeenteraad en de adviesraden.

Burgemeester Dimitri Van Laere licht het idee toe: “Als nieuw 
gemeentebestuur willen wij letterlijk en figuurlijk een bestuur 
dat dicht bij de mensen staat. Daarom gaan we voor een 
gemeentehuis dat centraal ligt voor álle inwoners van onze 
gemeente. We kiezen voor een energiezuinig gebouw waar 
het aangenaam werken en vertoeven is. Om dat te realiseren, 
denken we onder meer aan een samenwerking met privé- 
partners.”

Tal van voordelen
De nieuwe locatie is niet alleen voor inwoners van Kruibeke, 
maar ook voor wie in Bazel en Rupelmonde woont vlot  
toegankelijk. Het gebouw is gemakkelijk bereikbaar met de 
auto, fiets en het openbaar vervoer en heeft voldoende  
parkeergelegenheid. Het biedt bovendien meer ruimte dan  
de gebouwen aan het Onze-Lieve-Vrouwplein, waardoor 
bijkomende invullingen mogelijk zijn. Zo zou het kunnen dat 
in de kelder af en toe fuiven worden toegelaten. Als kers op 
de taart hebben de energiezuinige werkplekken uitzicht op de 
prachtige polders van Kruibeke. 

Ook voor de werkplaats van de technische dienst biedt de 
nieuwe locatie een oplossing. Momenteel ligt die in de  
Kattestraat, midden in woongebied. Daar zijn geen uitbreidings- 
mogelijkheden en ondervinden de buren overlast van  

de werkplaats. De werkplaats verhuist daarom naar het  
magazijn van het nieuwe gebouw. De firma Hertsens zal de 
huidige werkplaats overnemen en die op korte termijn  
verkavelen voor woningen.

Ontmoetingscentrum De Brouwerij
Het oude gemeentehuis, dat vrijkomt na de verhuis van de 
administratieve diensten en de politie, kan op korte termijn 
verder uitgebouwd worden tot een volwaardig ontmoetings- 
en gemeenschapscentrum. Zo komt er extra ruimte voor de 
bibliotheek, kunstacademie, senioren- en andere verenigingen. 
Op die manier brengt het gemeentebestuur terug echt leven in 
De Brouwerij en stimuleert het de verdere ontwikkeling van 
het Onze-Lieve-Vrouwplein.

Een financiële opsteker
De nieuwe site is niet enkel de perfecte locatie voor de  
gemeentediensten, maar is ook financieel een opsteker. De 
huidige raming – met aankoop en inrichting van de nieuwe 
gebouwen en verbouwing van ontmoetingscentrum De  
Brouwerij – komt op 6 100 000 euro. Zo blijven we ruim  
anderhalf miljoen euro onder de vorige geraamde kostprijs  
van 7 678 000 euro. Bovendien krijgt Kruibeke meer voor 
minder, want in het huidige project is ook de nieuwe  
werkplaats van de technische dienst opgenomen.
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Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.


