
 
 

Heb je nog vragen, spreek dan onze voorzitters of mandatarissen aan of laat het ons weten via info@pittemegem.cdenv.be.  Ook op onze 

facebookpagina en website - http://pittem.cdenv.be – vind je allerlei nieuwtjes terug! Heb je  algemene vragen omtrent CD&V, dan kan u 

contact opnemen met Team Lokaal via 02 238 38 02 of lokaal@cdenv.be.  

 
 

CD&V-fractie looft lokale aanpak van de corona-crisis en dankt gemeentebestuur voor de samenwerking. 

In naam van de CD&V-fractie wil ik  u allen – burgemeester, schepenen en vooral de gemeentelijke crisiscel 
- feliciteren voor de manier waarop de Corona-COVID 19 crisis wordt aangepakt. 

Het is in de huidige situatie geen sinecure om de diverse federale en Vlaamse richtlijnen om te zetten naar 
een adequate gemeentelijke aanpak. Meer dan ooit is het belangrijk om snel te kunnen handelen als 
gemeentebestuur. Door het activeren van een crisiscel als orgaan waar de noodzakelijke actoren 
vertegenwoordigd zijn om acties te ondernemen en de juiste informatie bij de inwoners te brengen, is een 
dergelijke snelle aanpak mogelijk.  Bij dit alles staat één ding centraal: het welzijn en de gezondheid van 
ons allen.  

Dat u, burgemeester,  als enige met een politieke achtergrond deel uitmaakt van deze crisiscel, lijkt ons 
logisch. Dit gaat niet over politiek, dit gaat over  snel handelen en goed bestuur blijven leveren in een 
uitzonderlijke situatie.  Dit betekent echter niet dat de politieke fracties geen inbreng krijgen in de aanpak 
van deze crisis. Ik verwijs hierbij naar uw email dat u naar beide fractieleiders stuurde op 16 maart. U vroeg 
ons adviezen en suggesties vanuit de politieke fracties aan u door te geven zodat deze voorgelegd en 
eventueel in een latere fase gecoördineerd konden worden door het gemeentebestuur.  Dat u een man van 
uw woord bent, wordt hierbij nogmaals duidelijk. Vanuit de CD&V-fractie deden wij onder andere het 
voorstel onze lokale handelaars vloerstickers aan te bieden zodat veilig winkelhieren steeds mogelijk was. 
In een mum van tijd werd het voorstel behandeld en werden de vloerstickers verspreid. Ook voor andere 
suggesties stond en staat de crisiscel steeds open. Waarvoor dank. Ook het meteen doorsturen van 
allerhande informatie die u zelf van diverse instanties ontvangt, appreciëren wij als fractie. 

Wij vinden dit een mooie manier van samenwerken. In deze situatie is er tijd noch ruimte om naast de 
gemeentelijke crisiscel een bijkomend orgaan op te richten waarin ook politieke partijen vertegenwoordigd 
zijn.  Dit zou enkel leiden tot het vertragen van beslissingen en informatie en hiermee zijn onze inwoners 
niet gebaat.   

Het gemeentebestuur blijft ook in deze periode voluit gaan voor een gemeente waar men voor elkaar zorgt 
en waar niemand in de steek gelaten wordt. De telefoontjes naar de 80-jarigen, de aankoop van 
mondmaskers voor alle inwoners, de digitale speelpleinwerking van onze jeugddienst, de wandel-en 
fietssuggesties van de sportdienst zijn maar enkele van vele mooie voorbeelden. 

Niet alleen het gemeentebestuur verdient een dank-je-wel maar meteen ook elke inwoner. Iedereen zet 
op dit moment zonder twijfel zijn of haar beste beentje voor. We zien onze jeugdverenigingen op een 
andere creatieve manier hun leden ontmoeten. We zien vrijwilligers achter hun naaimachine. We zien veel 
acties aan ons WZC. We zien dat onze socio-culturele verenigingen niet stilvallen. Elk op een eigen manier 
maar allemaal met hetzelfde doel voor ogen: zorg dragen voor de ander en straks terug volop genieten van 
wat het leven en onze gemeente te bieden heeft.  

Wij zullen onze adviezen en suggesties blijven doorsturen en gemeentelijke initiatieven blijven 
ondersteunen, op welke manier dan ook. U kan vanuit CD&V op ons rekenen.  

Stijn Vandenhende, fractieleider. 

Gemeenteraadzitting 04.05.2020 
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