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24 september ‘16
PROVINCIAAL CONGRES
Eind september vond het provinciaal congres in 
Oost-Vlaanderen plaats. Het werden boeiende 
discussies over de omslag naar het nieuwe WIJ.
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WOUTER 
houdt woord

Op ons congres bepaalt u de 
toekomst

 Er zijn de voorbije maand veel interessante onderwer-
pen de revue gepasseerd: de begrotingen en het Ean-
dis-verhaal. Veiligheid blijft ook een vaste waarde. Ik 
zou dit voorwoord snel en gemakkelijk kunnen vullen 
met actualiteit. Maar dat ga ik dus niet doen. Met rasse 
schreden nadert immers een van de belangrijkste af-
spraken voor onze partij: het Nieuwe WIJ-congres.

Congressen hebben vaak een bestoft imago, als een 
soort overblijfsel van lang vervlogen tijden. Drie jaar 
geleden hebben we het met Innesto over een andere 
boeg gegooid. We gingen voor een combinatie van in-
houd en beleving. Drie dagen samen weg, om stand-
punten in te nemen én om onze beweging te verster-
ken. De formule viel in de smaak. Eind november gaan 
we verder op die weg, maar brengen we alles naar een 
hoger niveau.

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit 
congres is. We leggen onze visie en standpunten voor 
de volgende jaren vast. Dat lijkt triviaal, maar is het 
allerminst. In 2013 besliste het Innesto-congres om 
volop de focus te leggen op het sociaal-economische 
beleid, en niet op het communautaire. Het wegwerken 
van de loonkostenhandicap tegen 2016 werd een prio-
riteit. De kinderbijslag zou hervormd worden. Vandaag 
zijn al die zaken gerealiseerd, omdat wij ze 3 jaar gele-
den naar voren schoven.

De congrestekst die we eind november afkloppen 
wordt de leidraad voor het handelen van onze men-
sen in de regeringen en parlementen. Nergens heeft u 
meer kans om de richting van Vlaanderen, Brussel, het 
land en Europa in de toekomst te bepalen.

Velen schreven zich al in. Een mooie zaak. Maar wie 
nog twijfelt, vindt in deze Ampersand alles om over-
tuigd te worden. Ik zie u graag in Lommel. Voor een 
stevige discussie, voor een duik in het zwembad of 
voor een gezellig samenzijn op de bbq. Of gewoon 
voor alle drie.

Wouter Beke
Voorzitter CD&V
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In deze rubriek geven we een 
overzicht van alle nieuwtjes 
en foto’s die ons bereiken via 
diverse kanalen: via Facebook, 
Twitter, mail, of gewoon per post.

IN BEWEGING

Het gezinsbeleid van de toekomst

Vrouw & Maatschappij  organiseert op 15 november een debatavond,  
‘Ouders inc.’, over gezinsbeleid en verlofstelsels van de toekomst. In 
het debat krij gen vaders, moeders en meeouders een stem over de 
combinatie werk en gezin. Samen wordt gezocht naar een manier 
om gezinnen de ademruimte te geven die ze verdienen. 

Naast het gezinsbeleid zal ook de opname van de verlofstelsels belicht 
worden. De gendercomponent speelt daarbij een belangrijke rol. 
Hoewel meer mannen vandaag verlof opnemen om voor de kinderen 
te zorgen, blijft het voor het grootste deel toch nog een vrouwenzaak. 
Daarom komen ook de papa’s en meeouders aan het woord, want zij 
eisen hun zorgrol op.

Dinsdag 15 november om 18u30 
bij De Markten (Oude Graanmarkt 5, Brussel).

Info & inschrijven via vrouw@cdenv.be. 
www.vrouwenmaatschappij.be

Tijd. Elke ouder lijkt 
er tekort aan te 

hebben. Er zijn weliswaar mogelijk-
heden om tijd te kopen: ouderschaps-

verlof, vaderschapsverlof, tijdskrediet… 
Niettemin voelen nogal wat ouders zich 
opgejaagd wild. Vrouw & Maatschappij 

geeft met hun debatavond ouders 
dan ook een stem om hun erva-

ringen te delen. 

Dag van de Afdeling

Bijna 300 lokale bestuursleden namen za-
terdag 15 oktober de tijd om in Dendermon-
de inspiratie en inzichten op te doen tijdens 
de Dag van de Afdeling. Hoe breid je lokaal 
je netwerk uit? Hoe investeer je in een sterk 
team dat mee het lokale verhaal uitdraagt? 
Een boeiende dag die lokale afdelingen 
alvast verder op weg zet!
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Taboe rond ouderenmishandeling 
doorbroken

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Ouderen sloe-
gen de CD&V-senioren, Vrouw & Maatschappij  en cdH de handen 
in elkaar. Ze organiseerden op 30 september samen een themadag 
over ouderenmis(be)handeling in het Vlaams Parlement, in aan-
wezigheid van ministers Koen Geens en Céline Fremault. Het doel? 
Het taboe rond deze vorm van intrafamiliaal geweld doorbreken.

De cijfers liegen er niet om: 20 % van thuiswonende 60+’ers werd het afgelo-
pen jaar slachtoffer van fysiek, psychologisch, financieel of materieel geweld. 
De pleger is vaak een naast familielid of vertrouwenspersoon van wie het 
slachtoffer afhankelijk is. Opvallend is dat 75 % van de slachtoffers een vrouw 
is. Het risico op mishandeling wordt zelfs nog groter wanneer de oudere 
extra afhankelijk is: ouderen met een lichamelijke beperking, met een slechte 
fysieke of mentale gezondheid worden tot bijna 10 % vaker mishandeld.

De vrouwenbeweging Vrouw & Maat-
schappij vestigde al in 2011 de aandacht 
op deze problematiek met haar witte 
lintjesactie tegen geweld op vrouwen. 
Els Van Hoof, voorzitster van Vrouw & 
Maatschappij: “In deze samenleving ho-
ren discriminatie en geweld op ouderen 
niet thuis. De delicate problematiek van 
ouderenmishandeling moet ons dan ook 
allemaal ter harte gaan en ons aanzetten 
tot actie. Preventie en blijvende sensibili-
sering zijn essentieel.”

Ministers Koen Geens en Céline Fremault beloofden alvast in hun speeches 
de strijd tegen ouderenmis(be)handeling verder op te voeren. 

“Elke mens telt. Een 
maatschappij wordt pas 
menswaardig wanneer 
iedereen, jong en oud, 
menswaardig wordt 
behandeld.” 

Koen Geens
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Het begin van het politieke jaar is ook de tijd van de 
Septemberverklaring en de Vlaamse begroting. Die Vlaamse 
begroting draagt één grote CD&V-stempel, met belangrijke 
investeringen in nieuwe scholen, ziekenhuizen en de 
klimaatdoelstellingen. We zetten de belangrijkste elementen 
op een rijtje.

ONDERWIJS

Er gaat 270 miljoen euro extra naar 
onderwijs. Een bewijs dat Vlaanderen 
onder impuls van Hilde Crevits blijft 
inzetten op de versterking van onze 
belangrijkste troef: de kennis en talen-
ten van de jeugd.

Meer dan ooit wordt er geïnvesteerd in 
nieuwe scholen. Ook daar gaat extra 
geld naartoe. De voorbije jaren kwa-
men er al 86 schoolgebouwen bij. Dat 
was ook nodig. Lees zeker de getuige-
nis van een directeur, over het belang 
van goede gebouwen voor het welzijn 
van scholieren.

De voorbije jaren kozen fors meer 
studenten voor hoger onderwijs. Dat is 
een uitstekende zaak. Alleen volgde de 
financiering niet. Ook dat is aange-
pakt. Er komen extra middelen, in 
totaal bijna 40 miljoen euro.

Hilde Crevits: “Samen met de col-
lega’s bewijzen we eens te meer dat 
kwaliteitsvol onderwijs, met aandacht 
voor de talenten van iedereen, een 
prioriteit is en blijft voor de Vlaamse 
regering.”

Gerda Vandegaer is directeur van een basis-
school in Langdorp. Enkele jaren geleden 
opende er een nieuw schoolgebouw. Een 
enorme stap voorwaarts voor leerkrachten en 
leerlingen.

“Het ‘nieuwste’ klasgebouw in onze school 
dateerde van de jaren ’60. Onze leerkrachten 

werkten er met hart en ziel, maar je kan niet alles goedmaken natuurlijk. 
Nu hebben we klassen met het modernste comfort en de laatste techno-
logieën. Het geeft ons de kans om nog meer te focussen op de essentie: 
jonge mensen klaarstomen voor de toekomst.

Toen ons nieuwe gebouw in 2013 opende, was dat het resultaat van 15 
jaar werk. Voor ons had het wat minder mogen zijn. Het is echt een  
uitstekende zaak dat Hilde Crevits hierin verder investeert, zodat de vra-
gen die er zijn sneller een antwoord krijgen.”

VLAANDEREN KIEST 
VOOR INVESTERINGEN
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WELZIJ N

Binnen Welzijn gebeurt er een 
enorme omslag. Personen met een 
handicap zullen in de toekomst 
een persoonsvolgende financiering 
krijgen. Eenvoudig gezegd: een per-
soon met een handicap krijgt in de 
toekomst een budget, waarmee hij 
zelf kan beslissen welke ondersteu-
ning hij wil. Om dit systeem mogelijk 
te maken, investeren we 117 miljoen 
euro extra. Ook naar extra plaatsen 
in de kinderopvang, en de jeugdhulp 
gaat meer geld. Tot slot krijgt ook de 
ouderenzorg een fikse verhoging van 
de budgetten, met 60 miljoen euro.

Welzijn en zorg draaien bij uitstek 
om mensen. Maar ook dan heb je 
nog gebouwen nodig waarin dit alle-
maal kan gebeuren. Daarom gaat er 
100 miljoen extra naar investeringen 
in welzijns- en zorginfrastructuur. 
Waarom dat zo belangrijk is, leest u 
in de getuigenis van Inge Vervotte.

Jo Vandeurzen: “Ik ben mij ervan 
bewust dat in welzijn de noden groot 
zijn. Vandaar dat we in 2017 verder 
werk willen maken van een warm 
Vlaanderen. Een Vlaanderen dat 
investeert in de meest kwetsbaren, 
en in kinderen en gezinnen.”

Inge Vervotte is vandaag gedelegeerd be-
stuurder van Emmaüs, een grote zorgorga-
nisatie met welzijns- en gezondheidsvoor-
zieningen. In Mechelen wordt momenteel 
een nieuw ziekenhuis opgetrokken, dat 
drie bestaande campussen moet vervan-
gen.

“Investeren in zorginfrastructuur is goed voor de kwaliteit van de zorg 
én voor de economie. Vanaf 2018 zullen we de diensten van drie be-
staande ziekenhuizen, op één plaats kunnen aanbieden. Mensen kun-
nen vanaf dan daar terecht voor een meer aangepast en hoogstaand 
zorgaanbod. Alle diensten en medische professionals zijn in één 
gebouw beschikbaar, wat leidt tot een efficiëntere organisatie van de 
zorg. Bovendien evolueert de medische wetenschap razendsnel, en 
kunnen we in een nieuw gebouw de nieuwste technologie aanbieden.

Onze nieuwe campus opent eind 2018, maar de noden blijven groot. 
Het is een goede zaak dat de Vlaamse overheid verder investeert. Het 
leidt tot betere zorg voor de patiënt, en dat willen we toch allemaal?”

NATUUR, 
LANDBOUW EN 
OMGEVING

Voor het klimaatbeleid wordt 2017 
een belangrijk jaar. We zullen meer 
dan 50 miljoen euro extra uitgeven 
om de broeikasgasuitstoot terug te 
dringen, de gevolgen van de klimaat-
verandering op te vangen en bij te 
dragen tot de internationale klimaat-
financiering.

Natuur en landbouw kunnen 
eveneens rekenen op een aanzien-
lijke injectie, met 15 miljoen euro. 
Zo zorgen we voor natuurherstel 
en voor de begeleiding van onze 
landbouwers in het kader van de 
instandhoudingsdoelstellingen en de 
stikstofproblematiek.

In februari 2017 zetten we een 
nieuwe stap in de vereenvoudiging 
van het vergunningensysteem door 
de inwerkingtreding van de omge-
vingsvergunning. Via het digitale 
omgevingsloket zullen ondernemers 
en burgers zonder papieren romp-
slomp hun vergunningsaanvraag 
kunnen indienen en snel duidelijk-
heid krijgen over hun aanvraag.

Joke Schauvliege: “Er is nu meer 
geld voor natuurbeheer én investe-
ringen in duurzame landbouw. De 
twee zijn belangrijk. Je kan het ene 
niet boven het andere plaatsen.”
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De regering stond voor een loodzware opdracht. De oefening 
was niet gemakkelijk. De begroting op orde zetten is één zaak, 
maar het is essentieel dat dit gebeurt op een rechtvaardige ma-
nier. Daarop hebben wij van meet af aan gehamerd. 

Hervormen voor 
rechtvaardige 
fiscaliteit

Eind augustus doken de eerste plannen 
op rond de hervorming van de vennoot-
schapsbelasting. Een hervorming die we 
steunen. Het is immers niet rechtvaar-
dig dat een kmo een hoger belastingta-
rief heeft dan een multinational. Koken 
kost uiteraard geld. In die plannen zat 
daarom de piste van een meerwaarde-
belasting, om het verhaal te financieren. 
Verder in de onderhandelingen ver-
dween die piste opnieuw uit de plannen 
van de minister van Financiën. 

Kris Peeters heeft dan voor CD&V een 
nieuw voorstel op tafel gelegd. Wie 
vandaag aandelen verkoopt, betaalt 
vandaag geen belastingen op de meer-
waarde daaruit. In bijna alle Europese 
landen is dat wel het geval. Wat is er im-
mers rechtvaardig aan wanneer men-
sen tot 50% belastingen betalen op 

hun loon, en 0% op de inkomsten uit 
aandelen? Ons voorstel bevat trouwens 
heel wat vrijstellingen. Een gezin moet 
al meer dan 250 000 euro aan aandelen 
hebben om in aanmerking te komen. 
Pensioensparen en levensverzekerin-
gen tellen ook niet mee. En slechts 8000 
van de 385 000 vennootschappen in ons 
land zouden moeten bijdragen.

Resultaat? Ja. De regering heeft be-
slist te werken aan een nieuwe fiscale 
hervorming, met twee doelen. Een her-
vorming van de vennootschapsbe-
lasting, zodat ondernemingen kunnen 
groeien en banen creëren, samengaand 
met de invoering van een belasting 
op meerwaarden op aandelen die de 
kleine belegger en kmo’s ontziet. In het 
kader van rechtvaardige fiscaliteit is de 
samenhang van die twee dossiers es-
sentieel. Je kan het ene niet aanpakken 
zonder het andere. Zo blijft CD&V wer-
ken aan een rechtvaardig beleid, waar-
bij iedereen een bijdrage levert. 

DE KRACHTLIJNEN VAN DE 
FEDERALE BEGROTING

MEERWAARDE 
BELASTING
WAT BETEKENT ONS  
VOORSTEL?
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Nieuwe 
belastingen, 
maar enkel 
op kapitaal of 
vervuiling

Zoals steeds bevat de begroting ook een 
aantal nieuwe belastingen. De groot-
ste brok komt uit de verhoging van de 
roerende voorheffing, van 27% naar 
30%. Opnieuw een volgende stap om 
inkomsten uit kapitaal op een gelijk-
aardige manier te belasten. De beurs-
taks wordt verhoogd. Holdings moeten 
meer belastingen betalen. Werkgevers 
zullen ook meer moeten betalen voor 
de tankkaarten die zij ter beschikking 
stellen aan werkgevers. In ruil wordt er 
werk gemaakt van de invoering van een 
mobiliteitsbudget, een strijdpunt van 
Jef Van den Bergh. Met dit budget kun-
nen werknemers zelf kiezen of ze gaan 
voor auto, fiets, openbaar vervoer of een 
combinatie voor woon-werkverkeer. 

Wat met 
de sociale 
zekerheid?

De grootste besparing gebeurt in de 
gezondheidszorg. Toch is er maar één 
maatregel die de patiënt rechtstreeks 
raakt: antibiotica worden wat duurder. 
Vergeleken met de rest van Europa 
slikken we nog altijd te veel antibio-
tica. Op deze manier proberen we on-

nodig gebruik te vermijden. Daarnaast 
worden artsen verplicht om vaker het 
goedkoopste middel voor te schrijven, 
en zullen hun lonen slechts voor 2/3de 
geïndexeerd worden. 

Sinds 2014 steeg het leefloon met 6%D. 
e laagste uitkeringen blijven de volgen-
de jaren stijgen. Iets minder snel, maar 
ze gaan nog altijd omhoog (via de wel-
vaartsenveloppe).De komende twee 
jaar trekken we hiervoor een half miljard 
uit. 

Belangrijke 
hervormingen 
op vlak van werk

Grote dossiers van minis-
ter van Werk Kris Peeters werden ook 
goedgekeurd. Zo komt er een aanpas-
sing van de zogenaamde Wet van 96. 
Deze wet regelt de evolutie van de lo-
nen in ons land. Als die sterker stijgen 
dan in de buurlanden, riskeren we jobs 
te verliezen. Om die reden hebben we 
zowel in de regering-Di Rupo als in de 
regering-Michel de loonkostenhandicap 
weggewerkt. De aanpassing van de wet 
is nodig om een nieuwe ontsporing te 
vermijden.

Ook de voorstellen rond werkbaar en 
wendbaar werk, waarover we al vaker 
berichtten in Ampersand, zijn goedge-
keurd. Die moeten een antwoord bie-

den op de vraag hoe we onze economie 
competitiever kunnen maken, de jobs 
van de mensen werkbaar en de arbeids-
markt wendbaar. Kris Peeters wil men-
sen zo de mogelijkheid geven hun werk 
vlotter met hun privéleven te combine-
ren. 

Wat staat er niet 
in?

De voorbije weken werden door partijen 
verscheidene voorstellen de wereld 
ingestuurd. De beperking van de werk-
loosheid in de tijd. Een indexsprong of 
een aanpassing van de indexkorf. Een 
middelentoets voor wie een uitkering 
ontvangt. Het verlagen van de werk-
loosheidsuitkeringen. Een btw-verho-
ging. Allemaal zaken die uiteindelijk niet 
in het begrotingsakkoord staan. Omdat 
CD&V de voet voor de deur heeft gezet. 

En Arco?

De premier kondigde aan dat de afspra-
ken uit het regeerakkoord zullen wor-
den uitgevoerd, waarbij een schade-
loosstelling volgt voor de Arcospaarder, 
met een uitwerking in 2017. Hiermee zal 
er eindelijk een antwoord komen op de 
vraag die bij velen onder u leeft. 

MEERWAARDE
BELASTING
WAT BETEKENT ONS 
VOORSTEL?

GEEN GEVOLGEN VOOR WEL GEVOLGEN VOOR

Gewone spaarders, 
Modale beleggers, 
kmo’s, Startende 
ondernemingen

Beleggingsfondsen 
zoals pensioensparen of 
levensverzekeringen

Aandelenportefeuilles 
boven

€250.000

8.000 
van 385.000 
vennootschappen

Winsten uit 
aandelen

<€10.000
      /jaar
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De klimaatuitdagingen zij n een van 
de grootste wereldwij de uitdagingen 
waarmee we vandaag en in de toe-
komst geconfronteerd worden. Ook kin-
deren en jongeren zij n bezorgd om het 
klimaat. Daarom zetten we deze thema-
tiek centraal met het kinderklimaatcon-
gres dat plaatsvindt tij dens het Nieuwe 
WIJ -congres.

Het Nieuwe WIJ-congres biedt ruimte om te 
reflecteren over de grote maatschappelijke 
omwentelingen, waaronder klimaat en milieu. 
We willen met het congres jongeren en de 
toekomstige generaties perspectief geven. Hoe 
kan dit beter dan een eigen kinderklimaatcon-
gres te organiseren? 

Tijdens het kinderklimaatcongres kunnen 
jongeren van 8 tot en met 14 jaar via verschil-
lende workshops spelenderwijs nadenken over 
enkele klimaatonderwerpen. Ze staan bijvoor-
beeld stil bij het vele afval dat we elke week in 
vuilniszakken steken. Kan dit geen nieuw leven 
krijgen? We kopen producten van over de hele 
wereld. Maar waarom doen we dit? Kopen we 
niet beter lokale producten? We palmen plek-
jes in de natuur in. We verjagen daardoor soms 
dieren en bepaalde plantensoorten sterven 

uit. Kunnen we daar toch geen oplossing of 
alternatief voor vinden?

Niet enkel de kinderen van deelnemers aan 
het Nieuwe WIJ-congres zijn welkom op het 
kinderklimaatcongres. We nodigen ook externe 
geëngageerde jongeren uit. Denk maar aan 
leerlingen van scholen of leden van jeugdbe-
wegingen en jeugdraden.

De bevindingen en aanbevelingen van de kin-
deren krijgen na de workshops een plaats op 
het congresplenum van het Nieuwe WIJ-con-
gres. De jongeren worden benoemd tot echte 
ambassadeurs van het kinderklimaatcongres. 
Elke deelnemer krijgt ook een certificaat van 
minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 
Joke Schauvliege. De jongeren dragen door 
hun inzet de boodschap voor een betere we-
reld mee uit. 

Ben je tussen 8 en 14 jaar oud en ben je 
bezorgd om het klimaat? 
Mis dit klimaatcongres op 
zaterdag 26 november zeker niet 
en registreer je vandaag nog op 
www.cdenv.be/nieuweWIJcongres

Niet enkel woorden, maar ook daden

Tijdens het Nieuwe WIJ-congres praten we niet enkel over het klimaat, maar 
dragen we ook echt ons steentje bij door in te zetten op klimaatvriendelijkheid. 
Dankzij de begeleiding van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM) maken we van het Nieuwe WIJ-congres een ecologisch event. Breng dus 
zeker jullie fiets mee. Het park in Lommel, waar het congres plaatsvindt, is groot 
en bevat veel groen. Het leent zich uitstekend tot een ontspannende fietstocht 
met vrienden, collega’s en familie. Samen maken we zo tijdens het congres de 
omslag van Koning Auto naar Koning Fiets! Jullie doen toch ook mee?  

Jongeren krijgen door het 
kinderklimaatcongres zelf een 
stem. Niet alleen omdat jongeren 
de toekomst zijn. Jongeren hebben 
vandaag ook een mening die we 
willen horen. 
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Tijdens het congres in november leggen we de laatste hand 
aan ons WIJ-verhaal. Het is het sluitstuk van een congrestra-
ject dat we dit jaar zijn opgestart. Ook de provinciale con-
gressen maakten deel uit van dat traject. Op die provinciale 
momenten werd stilgestaan bij een aantal thema’s, werden 
amendementen besproken en verfijnd, om uiteindelijk te 
stemmen welke klemtonen er zouden worden gelegd. Boeien-
de discussies, die waren in elk geval talrijk. En gezien de gro-
te opkomst mag het duidelijk zijn dat er heel wat leden mee 
werk willen maken van het christendemocratische verhaal.

“We moeten de uitdagingen 
zoals de vergrijzing, de moeilijke 
economisch omstandigheden 
en de nood aan duurzaamheid 
onder ogen zien en oplossingen 
aanreiken. We moeten leren 
luisteren naar elkaar, samen op 
zoek gaan naar oplossingen. Angst 
en olie op het vuur gieten, de 
verruwing van de maatschappij, 
dat maakt me ongerust. Op het 
Nieuwe WIJ-congres in november 
wil ik mee vorm geven aan het 
WIJ-verhaal waarmee we de 
betrokken samenleving gestalte 
geven. Ik wil er mijn stem laten 
horen en hoop dat alle leden 
hetzelfde zullen doen. Enkel door 
samen constructief te bouwen 
aan onze toekomst, trekken we 
iedereen mee.”

Sarah Claerhout, 
Congresvoorzitter 
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WERKGROEPEN

 VRIJDAG 

 ZATERDAG 

Het nieuwe zorgen 
solidariteit, zorg en 
fiscaliteit

Voorzitter:  
Katrien Schryvers
Inleider:  
Nathalie Muylle &  Roel Deseyn

De nieuwe ambitie 
onderwĳs, werk en 
economie

Voorzitter:  
Stefaan Vercamer
Inleider:  
Peter Van Rompuy & Kathleen 
Helsen

De nieuwe buurten 
wonen en mobiliteit

Voorzitter:  
Jef Van den Bergh
Inleider:   
Katrien Partyka & 
Dirk de Kort

Het nieuwe 
samenleven 
migratie, overheid, 
veiligheid en privacy

Voorzitter:  
Ward Kennes
Inleider: 
Nahima Lanjri & Joris Poschet

De nieuwe 
rentmeesters 
energie, voeding

Voorzitter: 
Robrecht Bothuyne
Inleider: 
Leen Dierick & 
Tinne Rombouts

Het nieuwe 
samenwerken  
Europa, internationaal 
en ontwikkelingssamen-
werking

Voorzitter: 
Sabine de Bethune
Inleider:   
Tom Vandenkendelaere & Veli 
Yüksel

Onze samenleving verandert razendsnel. Die veranderingen hebben invloed op ons allemaal. Op 
de manier waarop wij leven, werken, wonen, ons verplaatsen… op bijvoorbeeld onze sociale be-
scherming en ons onderwijs. Oude antwoorden volstaan niet meer. En we willen daarom samen 
met onze leden tijdens de congreswerkgroepen op zoek gaan naar nieuwe ideeën, ervaringen en 
oplossingen. Leden kunnen over verschillende onderwerpen in debat gaan. Enkele vragen die aan 
bod komen: Hoe houden we onze sociale zekerheid zowel sociaal en menselijk als betaalbaar? 
Waar eindigt de taak van onze leerkrachten en scholen en waar begint die van de ouders? Hoe 
verzoenen we Europa (weer) meer met de Europeanen? Welke ruimte laten we voor economische 
migratie om bijvoorbeeld gaten in onze arbeidsmarkt te vullen? Hoe kan het woonbeleid het 
samenleven van mensen in de buurten ondersteunen?
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ZINGEVEND
WĲ-moment

BETROKKEN
Uw stem telt

UITDAGEND
WĲ-Quizspel

GEZELLIG
Winter BBQ

TOEKOMSTGERICHT 
Kinderklimaatcongres

“Op het Nieuwe 
WIJ-congres in 
Lommel bepalen 
we samen met onze 
leden de richting die 
we als partij 
uitgaan.” 
Wouter Beke, voorzitter

Registreer en stel uw persoonlijk programma 
samen op www.cdenv.be/nieuweWIJcongres

Iedereen is welkom op het Nieuwe WIJ-congres, maar deelname 
aan de werkgroepen is voorbehouden voor leden. Ook stemrecht 
tijdens het plenum is uitsluitend voor leden. Breng gerust vrien-
den en familie mee en boek vandaag nog een huisje via cdenv.be/
centerparcs.

We kunnen er niet om heen: de wereld rondom ons verandert voort-
durend. Sommigen juichen dit toe, anderen zijn bezorgd. Hoe dan 
ook, het is onze plicht om als politieke partij het voortouw te nemen. 

We pakken de uitdagingen die op ons afkomen, samen vast. Op het 
Nieuwe WIJ-congres leggen we de fundamenten voor de koers die 
we willen varen, voor het verhaal dat we willen waarmaken. U mag 
dan ook niet ontbreken.  

Wilt u ook genieten van kortingen tot 40%

In Center Parcs De Vossemeren valt er heel wat te beleven voor jong 
en oud: u kan er fietsen in de prachtige omgeving van Lommel en 
genieten van het subtropisch zwembad ‘Aqua Mundo’. Kinderen 
kunnen er zich als echte ontdekkingsreizigers uitleven in de indoor 
piratenwereld ‘Discovery Bay’.  Bovendien zijn er ook veel WIJ-mo-
menten.
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UITNODIGING
programma Nieuwe WĲ-congres

15u  Warm WIJ-onthaal 
in het park

19u30  Welkomstwoord 

20u  Start inhoudelijke debatten 
in congreswerkgroepen – deel 1

22u  Zingevend WIJ-moment

09u30  Start inhoudelijke debatten 
in congreswerkgroepen – deel 2

10u  Kinderklimaatcongres voor 
kinderen van 8 tot 14 jaar 

14u  Plenaire zitting congres

17u  Ontmoet de CD&V-kopstukken 
Hilde Crevits, Joke Schauvliege, 
Jo Vandeurzen, Wouter Beke, 
Koen Geens, Kris Peeters, 

Bianca Debaets, Pieter De Crem, 
Marianne Thyssen

18u  Kinderdiscobowling

20u30  WIJ-quizspel

22u  Fuif JONGCD&V 
met DJ Mystique 

 Praat- en danscafé

08u  Op de koffie
Mogelĳkheid tot sofagesprek met 
een parlementslid in uw cottage, 
of themaontbĳt met één van de 
CD&V-ministers

10u  WIJ in actie 
Onder meer fietsen met Kris 
Peeters, Koen Geens of Servais 
Verherstraeten, jogging met 
Hilde Crevits, yoga met Bianca 
Debaets, natuurwandeling 

met Joke Schauvliege, 
adventure challenge met Koen 
Vandenheuvel, winterduik 
met Sarah Claerhout, 
wildwaterrafting met Wim Soons, 
kinderworkshop met Cindy 
Franssen, toeristische treinrit 
naar Lommel met An Hermans, 
zip ride met Els Van Hoof,...

12u  Grote WIJ-winterbarbecue 
met kinder- en randanimatie 

 Vrijdag 25 november

 Zaterdag 26 november

 Zondag 27 november

Registreer en stel uw persoonlijk programma
samen op www.cdenv.be/NieuweWIJcongres
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OOSTENDE

IN DE
BUURT

‘Kom uit je schelp’

De stad Oostende organiseert in oktober 
2017 een volksraadpleging. Het is het 
hoogtepunt van een participatieproject 
waarbij  vooraf ook straatinterviews en 
een enquête gebeuren. “We willen de 
bevolking laten denken over de toekomst 
van onze stad.”

‘Kom uit je schelp’, zo heet het ambitieus parti-
cipatieproject dat de stad Oostende lanceerde. 
Welke ideeën hebben de 60.000 Oostende-
naars en wat willen ze anders zien? Ook CD&V-
schepenen Krista Claeys en Bart Plasschaert 
schakelen vanaf begin oktober een versnelling 
hoger met ‘Kom uit je Schelp’.

Je kon op verschillende manieren je ideeën 
voor de stad kenbaar maken. In mei en juni 
trokken medewerkers van Kom uit je 
Schelp de straat op voor interviews 
met Oostendenaars. Dit resulteerde 
in 600 straatinterviews waarvan de 
resultaten werden verwerkt en mee-
genomen in de opmaak van een uit-
gebreide enquête.

Als je de straatinterviewers niet 
tegenkwam, kon je in het Stad-
huis, het Uitloket, de Bib of één van 
de ontmoetingscentra een post-

kaart meenemen en daar je idee op formu-
leren. Dat was (en is) ook online mogelijk via 
www.oostende.be/komuitjeschelp. Op het 
ideeënplatform werden inmiddels heel wat 
ideeën gedeeld: van het verlengen van de 
strandfaciliteiten (strandcabines) en het uit-
breiden van de strandanimatie over een (al 
dan niet groot) containerpark (al dan niet) in 
Mariakerke, opvang van daklozen en avondlijk 
openbaar vervoer tot een kleine ring rond het 
stadscentrum in eenrichtingsverkeer.

Kom uit je Schelp betrok ook de adviesraden in 
deze fase. Alle ideeën die in deze fase geformu-
leerd werden, vormen de basis voor de groot-
schalige enquête die in oktober 2016 bij alle 
Oostendenaars vanaf 16 jaar georganiseerd 
wordt.
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BUGGENHOUT

JONGCD&V lanceert actie 
“Veilig Schoolbegin” 

JongCD&V-Buggenhout or-
ganiseerde in augustus een 
affi  chewedstrij d. Alle inwo-
ners kregen een affi  che “Vei-
lig schoolbegin” om op een 
zichtbare plaats op te han-
gen en maakten zo kans op 
een prij s.

Dorien Meskens (JongCD&V): “Op 
1 september trekken opnieuw veel 
kinderen en jongeren als trage 
weggebruiker naar school. Zowel 
de kinderen zelf als de autobe-
stuurders moeten dan weer wen-
nen aan het drukker verkeer. Met 

deze affiche die de weggebruikers 
attent maakt op hun gedrag in het 
verkeer, kon iedereen zijn steentje 
bijdragen voor een veilige start 
van een nieuw schooljaar”.

De gelukkige winnaar, een inwo-
ner uit Opdorp, ontving een mand 
vol schoolspullen en verscheidene 
gadgets die de veiligheid in het 
verkeer verhogen.

“Dank aan alle weggebruikers die 
alert waren en zo zorgden voor 
een veilig schoolbegin”, besluit 
Dorien tevreden.

Handelaars in de bloemetjes gezet

Een week voor de ‘Dag van de Klant’ in september, zette CD&V-Gent de handelaars in het centrum 
en de rand van de stad in de bloemetjes voor hun werk en inzet. Met een leuke attentie (een fl es 
CD&V-WIJ -bier) beklemtoonde de partij  hoe belangrij k de handelaars zij n in Gent.

De handelaars waren alvast positief: 
“Het is duidelijk dat de Gentse han-
delaars op zoek zijn naar een luis-
terend oor. Vooral de ongerustheid 
over de invoering van het nieuwe cir-
culatieplan kwam heel vaak aan bod. 
De resultaten van onze gesprekken 
zullen een waardevolle basis vormen 
bij het uitwerken van onze verdere 
beleidsvoorstellen”.

CD&V wil het commerciële weefsel in 
Gent koesteren. De kleinhandel cre-
eert er namelijk niet enkel jobs, maar 
bepaalt ook de sfeer en de aantrek-
kelijkheid van de stad. 

Sarah Claerhout, CD&V-kopvrouw: 
“Als Gent een aantrekkelijke stad wil 
zijn, moeten handelaars alle kansen 
krijgen. Om die kansen te optimalise-
ren, moeten de beleidsmakers veel 
meer luisteren naar wat reilt en zeilt 

onder de Gentse handelaars en naar 
de uitdagingen die ze vandaag het 
hoofd moeten bieden inzake mobili-
teit, e-commerce, online shopping en 
de concurrentie met grote ketens”. 

GENT
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CD&V-Herentals met trendwatcher 
Herman Konings voorbĳ  de 
generatiekloof

Strevend naar een samenleving waarin mensen, 
eerder samenwerken en delen dan elk hun eigen 
plek competitief afdwingen, organiseerde CD&V-
Herentals een gespreksavond over de relaties tus-
sen de verschillende generaties.

Met 150 geïnteresseerden waren ze om een brug te slaan tussen 
de verschillende generaties.

Herman Konings ziet op termijn de generaties dichter bij elkaar 
komen. De “Boomers” (50+’ers) komen zachtjes terug van hun 
consumptiegedrag en vinden zo aansluiting bij de “Busters” 
(30’ers en 40’ers) die houden van deeleconomie en denken op 
lange termijn.

Anderzijds zien we de Millennials (18-30) 
weer tijd maken voor analoge bezighe-
den als naaien, breien en vinylplaten 
beluisteren. “Je ziet ook weer drie ge-
neraties samen op reis gaan”, schetste 
Konings een generatie overbruggend 
perspectief.

De aanwezigen zagen er positieve signa-
len in voor het verenigingsleven dat vaak 
moeizaam op zoek is naar nieuw bloed. 
CD&V-Herentals haalde er alvast inspira-
tie uit om ook in Herentals generaties te 
verbinden in een bruisende samenleving.

Brussel: a failed state?

“Brussels: capital of a failed state?” Die wat provocerende stelling bracht zo’n 300 in Brussel wer-
kende buitenlanders (zogenaamde expats) samen.

Het initiatief kwam van de CD&V-afde-
lingen van Etterbeek, Elsene, Brussel-
stad en Oudergem. “Uit onze contac-
ten met de Brusselse expats voelen we 
al een tijdje dat deze thematiek sterk 
leeft. Helaas zijn er niet zoveel fora 
waar we met elkaar over Brussel in ge-
sprek kunnen gaan. Voor ons was dat 
het signaal om de handen in elkaar te 
slaan en een WIJ-lab te organiseren.”

Politico-journalist Ryan Heath leidde 
de avond in waarna minister van Jus-

titie Koen Geens in een keynote toe-
lichting gaf bij de maatregelen die de 
regering genomen heeft in de strijd 
tegen radicalisering en ter-
rorisme.  Hij maakte dui-
delijk dat België verre van 
een “failed state” is en dat 
met man en macht wordt 
gewerkt om de veiligheids-
risico’s  zoveel mogelijk te 
beperken.

Afgesloten werd met een pa-

neldebat met Brussels korpschef Gui-
do Van Wymersch, dr. Naima Lafrarchi 
en prof. Els Enhus.

HERENTALS VILVOORDE

BRUSSEL

Werelddessertenbuff et    
#tousensemble

Vilvoorde is de wereld in het klein en 
dat maakten ze duidelij k met hun 
Werelddessertenbuff et. Dansen op 
Congolese muziek, genieten van Ma-
rokkaanse thee, Spaanse sangria, Turk-
se desserten of Vlaamse rij stpap: het 
zat er allemaal in.

CD&V-Vilvoorde organiseerde samen met de Ma-
rokkaanse, Turkse, Spaanse en Congolese gemeen-
schappen een eerste ‘Werelddessertenbuffet’.

De verschillende gemeenschappen zorgden voor 
kleurrijke desserts en voor een warme ambiance op 
de dansvloer.

Een heel mooi initiatief, dat sterk gewaardeerd 
werd door de CD&V-leden, die tijdens het buffet ook 
de nodige uitleg kregen over de verschillende des-
serts. Het Nieuwe WIJ in de praktijk gebracht.
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Al 70 jaar gewoon 
buitengewone zorg voor u

CD&V-Brasschaat bestaat 70 jaar en 
dat verjaardagsjaar werd afgesloten 
met een WIJ -lab (dialoog) rond zorg. 
Een logische keuze want de voorbij e ja-
ren werd actief gewerkt aan een zorg-
zame gemeente rond vij f pij lers: wonen, 
werken, welzij n, weten en vrij e tij d.

De locatie was alvast een eerste bron van inspi-
ratie: Perron Noord, een project sociale econo-
mie, mee gerealiseerd door Vlaams volksverte-
genwoordiger Dirk de Kort, waar de zorgvragers 
de rollen omdraaien en eens zorg dragen voor 
de zorgverstrekkers.

Bart Brughmans (CD&V) vertelde hoe het 
zorgstrategisch plan tot stand is gekomen en 
verschillende sprekers gaven hun toekomstvi-
sie over zorg, hoe zorg meer en meer ingebed 
raakt in de buurt en met welke innovatieve pro-
jecten zij bezig zijn.

Een steeds meer verouderende bevolking be-
tekent ook meer zorgvragen in de nabije toe-
komst. Mentale zorg vergt een disciplinaire 
aanpak. Ook voor mensen met een beperking is 
het belangrijk om blijvend een stem te hebben.

“Kijk eens door een andere bril”, was een kant-
tekening van alle sprekers. Kijk niet naar beper-
kingen maar naar de mogelijkheden om samen 
werk te maken van een inclusief zorgverhaal. 
Een perfecte samenvatting van het nieuwe zor-
gen.

Nieuwe lokalen voor scouts 
De Toekan in Bierbeek

In september werden de nieuwe loka-
len van scouts De Toekan in Lovenjoel 
(Bierbeek) feestelij k ingehuldigd. Het 
resultaat van enkele scouts die vrij wil-
lig twee jaar lang elk vrij  moment op-
off erden om de oude schoolgebouwen 
om te toveren tot prachtige lokalen. 

In de vorige legislatuur liet Johan Verhulst 
(CD&V) zijn oog vallen op de oude schoolge-
bouwen in Ave Regina en toen ging de bal aan 
het rollen. Vrijwilligers staken de handen uit de 
mouwen en samen met Bierbeek investeerden 
Europa, de provincie en Vlaanderen in dit ambi-
tieus project.

Stefaan Van Haegenborg (CD&V): “Jongeren 
hebben recht op een plek waar ze creatief kun-
nen zijn. Jeugdverenigingen brengen leven in 
een dorp en stimuleren de sociale samenhang. 
Door die investering krijgt deze bloeiende jeugd-
vereniging de lokalen die ze verdient”.

Bram De Moor en Elien Hermans van de Een-
heidsleiding zijn blij dat ze eindelijk een defini-
tieve stek gevonden hebben en kijken ernaar uit 
om de werking met hun scoutsgroep in de ver-
nieuwde lokalen verder te zetten.

BIERBEEKBRASSCHAAT

“Investeren in de jeugd, is 
investeren in de toekomst”

19



Center Parcs
De Vossemeren Lommel
25 - 27 november 2016

reserveer nu een huisje via cdenv.be/centerparcs

40%KORTING

tot

In een steeds veranderende wereld volstaan oude antwoorden niet langer om 
tegemoet te komen aan de uitdagingen die in sneltempo op ons afkomen. 
Daarom denken we na over hoe we kunnen evolueren van het ‘oude WIJ’ naar 
het ‘nieuwe WIJ’, over hoe we tot een betrokken samenleving kunnen komen. 
Op het congres eind november verdiepen we ons inhoudelijk, en gaan we 
geen enkel thema uit de weg. Maar dit congresweekend is in de eerste plaats 
ook een beleefmoment, waarop u het WIJ-gevoel zelf kunt ervaren.
Mis het dus niet en reserveer alvast uw huisje.

Meer weten over het inhoudelijke 
luik van het congres? Kijk op pagina 
13 voor meer uitleg over de verschil-
lende congreswerkgroepen.

Benieuwd naar het volledige programma 
van het #NieuweWIJcongres? 
Meer info op p. 15.

WWW.CDENV.BE

Noteer alvast
NATIONALE 
NIEUWJAARSRECEPTIE
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