
“Samen met jullie 
willen wij onze gemeente uitbouwen 
tot een gemeente waar het goed is om 
te leven, te wonen en te werken ” 

Dankje wel onthaalouder

12 oktober 2017 
“Dag van de onthaalouder” zoals elk 
jaar brengt Vrouw&Maatschappij 
(zijnde de CD&V-vrouwen) een bezoek 
aan de onthaalouders/
kinderdagverblijven in onze 
gemeente. 

Een kleine attentie  staat symbool voor 
een groot respect. Bedankt voor de 
dagdagelijkse zorg voor onze 
kleintjes.

CD&V juicht het nieuwe zwembad in Zwevegem toe, inwoners 
kunnen in eigen gemeente blijven zwemmen.

Het nieuwe zwembad begint stilaan vorm te krijgen, de bouwput geeft een idee van de grootte 
van het nieuwe bad. Afwachten of dit voldoende zwemwater is voor onze scholen, clubs en 
recreanten. 

Zwemmen wordt  dubbel zo duur en zelf nog meer.
CD&V  kan zich niet verzoenen met de 
toekomstige tarieven. Voor de “nieuwe kassa” 
ben je al “volwassen” aan 16 jaar 
(recreatiezwemmen) en “senior” ben je pas na 
je 65ste jaar. Waterpret voor de Zwevegemse 
grote gezinnen worden met dergelijke tarieven 
snel een koude douche.
Natuurlijk kan je ook naar Kortrijk voor 
zwemmen op 50m of voor recreatief 
zwemplezier binnen en buiten (mét 3 glijbanen!) 
maar dan betaal je nog een stuk meer, zelfs aan 
het voorkeurtarief voor Kortrijkse en 
Zwevegemse inwoners.

CD&V vraagt aan het gemeentebestuur om hier 
corrigerend op te treden, zeker voor gezinnen. 
Voor kansarmen willen wij aangepaste lage 
tarieven.  Aan de private partner S&R vraagt 
CD&V als uitbreidingsinvestering minstens één 
glijbaan te voorzien, een must-have element 
voor waterpret bij kinderen. 

ZWEMMEN MOET 
BETAALBAAR BLIJVEN
VOOR IEDEREEN

Toekomst kunstonderwijs verzekerd of onzeker? 
COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Isabelle Degezelle 
info@zwevegem.cdenv.be 
www.zwevegem.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvzwevegem

in Zwevegem
zwevegem.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-Zwevegem oktober 2017
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Wij gaan voor kwaliteit in zorg

Meer fietscomfort in Zwevegem

Zwemmen moet betaalbaar blijven
voor iedereen

Toekomst kunstonderwijs verzekerd of 
onzeker?

Onze nieuwe raadsleden

Zwevegem, waar 
het goed leven is

CD&V Zwevegem

CD&V ijverde voor een zelfstandige 
Kunstacademie in Zwevegem en deze komt nu 
onder druk te staan. 

7 juli 2017 keurde de Vlaamse Regering op 
voorstel van onze Minister Hilde Crevits de 
nieuwe programmatie nl. optie stemvorming 
muziek goed, wat wij toejuichen. Echter de niet 
aangepakte infrastructuurproblemen uit de 
doorlichting doen ons bang afwachten.
 
Ons raadslid Sem Vanhessche  volgt dit dossier 
van dichtbij op. Vanuit CD&V zijn wij blijven 
aandringen op een visienota, een herstelplan, 
voldoende budgetten enz. De bestuursploeg 
maakt, naar ons aanvoelen, hier te weinig werk 
van. 

"Wij zijn benieuwd naar het 

doorlichtingsrapport van de recente 

onderwijsinspectie dit voorjaar."
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Tarieven kan je terugvinden op onze website: 

www.zwevegem.cdenv.be



Martine Segaert volgt Vic Ravelingeen 
op in OCMW-raad. 

Martine is het ideale OCMW-raadslid dat 
vanuit haar beroep als verzorgende in de 
gezinszorg heel wat ervaring heeft. Martine 
zegt zelf haar steentje te willen bijdragen daar 
ze alle bekommernissen van alle leeftijden ter 
harte wil nemen. Vanuit de contacten met de 
gezinnen in haar beroepsleven kent ze heel 
veel noden waarvoor ze zich wil inzetten. 
Martine is een zeer gedreven en 
geëngageerde dame zowel in de buurt, de 
familie als in het verenigingsleven en woont 
in de Hugo Verrieststraat 78 te Zwevegem.

Fietsen is goed voor gezondheid, mobiliteit 
en klimaat. Fietsen naar werk of school. Voor 
fun of sport. Met bakfiets of elektrische fiets, 
genietend van natuur en landschap. Redenen 
te over om de fiets centraal te stellen. 

Trimaarzate 
Onze provincieraadsvoorzitter Eliane 
Spincemaille opende enkele weken geleden, 
samen met de 3 gemeentebesturen Avelgem, 
Zwevegem en Spiere-Helkijn de vernieuwde 
Trimaarzate, een 9 km lange groene as voor 
wandelaars, fietsers, ruiters en menners. De 
provincie investeerde ruim 2 miljoen euro in 
het traject en de heraanleg van het 
stationsplein van Sint-Denijs. 

Guldensporenpad: missing link 
Bekaert 
Provinciale investeringen oa de fietstunnel 
maken van het Guldensporenpad Zwevegem 
- Kortrijk een heuse fietssnelweg. De 
doorsteek doorheen de voormalige 
Bekaertsite, het huidige Leanderhof, wordt 
nu aansluitend door de provincie 
gerealiseerd in een Fietsfondsdossier, met 
40% subsidie Vlaanderen. Momenteel wordt 
werk gemaakt van vergunningsaanvragen en 
aanbestedingsdossier. Start van de werken 
volgens Eliane’s raming in najaar 2018 of 
voorjaar 2019. 

Zoek je een veilige schoolfietsroute?   
www.schoolfietsroutekaart.be

Eind 2016 namen 84 bewoners hun intrek in 
de nieuwe linkervleugel van het woon- en 
zorgcentrum St Amand. Aan de officiële 
opening in september ging een lange weg  
vooraf. 

7.679.294 euro subsidies dankzij 
zorgstrategisch plan. 

Onder voorzitter Jozef Tienpont (CD&V) en 
zijn OCMW-raad werd in 2008 alles op alles 
gezet om tijdig het Vipa-subsidiedossier in te 
dienen. Zwevegem kreeg dan ook als één van 
de laatste gemeenten subsidie toegekend! 
Daarnaast werden de landbouwgronden 
verkocht en mocht het overschot op de 
gemeentelijke bijdrage gespaard worden om 
de nieuwe vleugel te financieren. Om de 
bouw mogelijk te maken verhuisde de OCMW 
administratie naar de Blokkestraat.
 
Keuze voor kwalitatieve zorg. 

In 2010 werd de architect aangesteld en 
opteerde men om dementerende bewoners 
op het gelijkvloers te huisvesten, zodat ze 
zouden kunnen genieten van de binnentuin. 
Er werd ook gekozen voor een eigen keuken 
wat een garantie is voor kwalitatieve 
maaltijden.  
33 modulaire units naast de serviceflats 
Blyhove II zorgden voor de huisvesting van de 

bewoners uit de te slopen bloemengang en 
de vroegere materniteit. De echte 
bouwwerken begonnen in 2013 . 

Dankzij de nieuwbouw en mede door de 
aanpassing van de wachtlijsten kunnen 
mensen met grote zorg op dit moment op 
minder dan 8 maanden na inschrijving 
opgenomen worden.  Ze kunnen genieten 
van goede, warme zorg geboden door het 
personeel, maar hulp van eigen familie en 
vrienden is ook zeer belangrijk! 

De CD&V is heel tevreden met deze realisatie. 
Spijtig dat het huidig bestuur besliste om de 
mooie kapel op te doeken. Hoewel deze 
steeds polyvalent gebruikt werd. 

De volgende jaren komen er belangrijke 
uitdagingen op ons af. Denk hierbij maar aan 
de betaalbaarheid van woonzorgcentra, het 
uitbouwen van zorgnetwerken met goede 
thuiszorg.  Door de vergrijzing van onze 
bevolking zullen er nooit voldoende plaatsen 
zijn om alle mensen met zorgvragen op te 
vangen. 

CD&V gaat voor betaalbare en 
kwalitatieve zorg met respect.

GAAN VOOR KWALITEIT      
    IN ZORG

Ons woon- 
zorgcentrum
vernieuwd

Mooie, huiselijke en 
praktische kamers voor 
onze 149 bewoners. 
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Heb je een voorstel voor onze gemeente?

Laat het ons weten en mail naar info@zwevegem.cdenv.be 
of spreek een CD&V-raadslid aan! 

MEER FIETSCOMFORT 
IN ZWEVEGEM
CD&V werkt aan veiligheid voor alle fietsers 

Martine Segaert zetelt voortaan in de OCMW-raad 

Vic Ravelingeen neemt de 
plaats in van Eric Françoys.

Onverwacht moest CD&V afscheid nemen 
van ons gewaardeerd raadslid Eric Françoys.  
Eric was 10 jaar een gedreven en actieve 
collega. CD&V wenst de familie dan ook veel 
sterkte toe bij dit plotse overlijden. 
Vic Ravelingeen verlaat zijn plaatsje in de 
OCMW-raad en schuift door naar de 
gemeenteraad. Vic is een spontane jonge 
kerel (30-jaar) die als decorateur het 
creatieve in zich naar boven laat komen. Vic 
heeft frisse en jonge ideeën en is klaar om te 
werken aan de toekomst van morgen met 
bijzondere aandacht voor het sociale. Hij 
woont bij zijn ouders in de Meersstraat 9 te 
Moen. 

 
Bart Malfait volgt Yves 
Goemaere op. 

Yves was gemeenteraadslid sinds januari 
2007 maar koos om samen met zijn 
levenspartner naar Deerlijk te verhuizen. 
Yves blijft de CD&V steunen maar achter de 
schermen. Wij danken hem dan ook voor zijn 
jarenlange inzet en wensen hem veel succes 
voor de toekomst. 
De opvolging voor Yves is verzekerd met Bart 
Malfait, een zelfstandig metaalconstructeur 
(43 jaar). Bart woont in de Italielaan 13 te 
Zwevegem samen met zijn echtgenote Petra 
Derycke en zijn 2 kinderen, dochter Janne en 
zoon Ibe. Bart zegt zelf niet tevreden te zijn 
met de gemakkelijkste weg. 

3


