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Het jaar 2013 loopt op zijn laatste benen ... het eerste jaar “op-
positie” voor CD&V. Uiteraard heel erg wennen maar ook van-
uit deze nieuwe rol willen én kunnen we wegen op het beleid.
Tijdens de vorige legislatuur startte CD&V heel wat projecten 
op waarvan in 2013 de resultaten zichtbaar werden. 
CD&V voert al jarenlang een beleid met zorg voor alle Zwe-
vegemnaren.  Een beleid dat mensen samenbrengt om zo te 
komen tot een warme en goed gezinde gemeente.
Het CD&V-team groepeert vertegenwoordigers uit alle deel-
gemeenten en wijken, uit alle leeftijdsgroepen, met uitgebreide 
dossierkennis en met jong enthousiasme.
Op dit CD&V-team kan iedere Zwevegemse inwoner ook in 
2014 blijven rekenen.
We wensen u en uw gezin een warm en goed gezind 2014.
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Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel

Een WARM en GOED GEZIND 2014 met…
Rust en geborgenheid in jullie gezin
Moed en kracht om  nieuwe uitdagingen aan te pakken
Wijsheid en inzicht om problemen op te lossen
Vrienden om je heen als het eens wat moeilijk gaat
Humor om je dag te kleuren
Vriendschap en liefde om je hart te verwarmen
Tijd om te genieten van mooie momenten en kleine dingen
Een lach om elke dag mee te beginnen!

Isabelle Degezelle en Myriam Laverge
Voorzitter en secretaris CD&V Zwevegem
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“Komen eten” bij JONGCD&V
Op zondag 6 oktober startte JONGCD&V Zwevegem het werk-
jaar met het jaarlijks eetfestijn in OC De Spoele te Otegem. We 
telden 75 blije gezichten, waaronder ook nationaal jongerenvoorzit-
ter Tom Vandenkendelaere. Tijdens deze editie werden de CD&V 
mandatarissen die in juni een eretitel kregen van het gemeentebe-
stuur nog eens speciaal in de bloemetjes gezet.

De enige actieve politieke jongerenorganisatie in Zwevegem organiseert in het 
voorjaar nog een inhoudelijke activiteit. U hoort nog van ons!

Op 12 oktober,  “Dag van de Onthaalouder”, bezocht Vrouw & Maatschappij van 
de CD&V de onthaalouders in Zwevegem. Zij werden verrast met een bloemetje 
als dank voor hun inzet en zorg voor alle kinderen.

CD&V blijft ijveren voor méér opvangplaatsen in onze gemeente, die zijn nodig 
om de combinatie arbeid en gezin voor jonge ouders mogelijk te maken.  Er moet 
ook werk gemaakt worden van een volwaardig statuut voor de onthaalouder. 

Onthaalouders in de bloemetjes

Lokale economie 
in Zwevegem
De vzw Handelscomité bracht enkele 
jaren geleden, in samenspraak met 
het vorige bestuur en de verschillende 
middenstandsorganisaties, de diverse 
spelers op gebied van lokale economie 
samen. Dat resulteerde in mooie pro-
jecten zoals de “autie kiste” (geschen-
kenkist met vooral streekproducten), 
sterke uitbouw en promotie van de 
dinsdagmarkt, ontmoetingsmomenten 
met ondernemers, en nog veel meer.

Daarnaast gaf  het Handelscomité de 
nodige steun aan initiatieven georgani-
seerd door diverse middenstandsorga-
nisaties zoals present@transfo, Tour de 
commerce en de eindejaarsactie.

CD&V pleit er dan ook voor om dit te 
behouden en niet te veranderen enkel 
omwille van “de verandering”.



5

Verenigingsleven essentieel voor onze gemeente!
Verenigingen  verzoeten onze maatschappij.  Zij verdienen onze 
steun.  Ook in Zwevegem trekken wij heel duidelijk deze kaart.

Uiterst belangrijk voor de werking 
van de verenigingen is het aanbod van 
voldoende kwalitatieve infrastructuur 
tegen betaalbare prijzen.  De verschil-
lende ontmoetingscentra zijn hierbij 
onontbeerlijk en moeten zeker behou-
den blijven. Ook jeugdverenigingen 
verdienen duurzame jeugdlokalen 
en aangepaste speelruimte. Voor de 
sportliefhebber die in club of  individu-
eel zijn/haar sport uitoefent, dient de 
bestaande sportinfrastructuur gekoes-
terd en onderhouden te worden.  Een 
zwembad is niet meer weg te denken 
uit Zwevegem, het wordt heel intens 

gebruikt door onze scholen, clubs, 
gezinnen en senioren.  
CD&V pleit voor betrokkenheid van 
de gebruikers bij de beslissingen i.v.m. 
de infrastructuur en exploitatie. In het 
verleden werd dit via vzw’s gegaran-
deerd. Dit moet in de toekomst, na de 
“hervorming”, ook zo verder kunnen 
verlopen.

Een kwalitatieve vakantiewerking is 
voor CD&V van essentieel belang om 
onze jeugd, die onze toekomst is, een 
goede vrijetijdsbesteding aan te bieden.

Onderwijs

Recent kreeg de Vrije Centrumschool 
!!"#"$!%&!#'!()!"*++,)-#,."/0$1#,!#
goede verstandhouding tussen de twee 
netten en de bereidheid van de gemeen-

te Zwevegem om in de vorige legisla-
tuur de nodige grond aan te kopen.
Een nieuwe school voor Zwevegem en 
Heestert waren en blijven CD&V-actie-
punten.  Het opgezette DBFM dossier 
van de Parkschool loopt weliswaar 
vertraging en meerkosten op,  maar de 
schoolgebouwen kunnen hopelijk bin-
nen 2 schooljaren in gebruik genomen 
worden.  
Voor het andere bouwdossier dat ons 
nauw aan het hart ligt, Heestert, werd 
in oktober 2010 een dossier ingediend 

bij Agion. Hierdoor kwam het bouw-
project voor een nieuwe school al op 
de wachtlijst terecht.  Als Vlaanderen 
de nodige middelen voorziet kunnen de 
voorbereidingen van start gaan. 
De inzet en opvolging vanuit  CD&V 
voor deze twee belangrijke projecten is 
dan ook een evidentie.  

Welzijn en een nabije dienstverlening
gaan hand in hand

Een vlotte en probleemoplossende dienstverlening is één van de speerpunten voor CD&V.  De investe-
ring in het nieuwe “gemeentepunt” biedt daartoe alle kansen. Intussen hebben heel veel inwoners kennis 
gemaakt met dit functioneel, zeer energiezuinig en mooi gebouw.   

De b i bus, die voor het eerst uitreed op 26 april 2010, was de ideale manier om de bibliotheek en de 
gemeentelijke dienstverlening dichtbij onze inwoners te brengen.  Het was de bedoeling van CD&V om dit 
uit te breiden, aangepast aan de noden van de deelgemeenten.  Identiteitskaarten, reispassen, buitenlands 
pensioen, allerlei aangiften stonden op het programma.  CD&V betreurt dat de dienstverlening van de 
b i bus daarentegen wordt afgebouwd  en vraagt dit te herzien. 

CD&V beschouwt onderwijs 
als een kerntaak voor een ge-
meente met als doel “kwalitatief 
onderwijs voor onze kinderen”.  
Met onze 5 gemeentescholen en 
het overleg dat sinds jaren over 
de netten heen bestaat zijn we 
een voorbeeld in Vlaanderen. 
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Openbare werken en mobiliteit
Met een ferme duw in de rug vanuit de 
Provincie en Vlaanderen werden belang-
rijke dossiers afgerond.  Eind dit jaar 
starten de werken in de Ellestraat om 
ook daar wateroverlast te vermijden.  
Het beheer van de gemeentelijke beken 
wordt overgedragen aan de Provincie. 
Dit resulteert in 25 000 EUR besparing 
voor de gemeente én een aanpak van 
bron tot monding door de Provincie.
De groenzone Lettenhofpark in Knokke 

krijgt via het provinciaal project Groene 
Sporen een eerste aanzet. De gemeente 
kon een 10-tal ha aankopen en dit voor 
60% gesubsidieerd. 
2.#,!#3!.*$).($!#4."#,!#'!()(%""!*#!"#
het hernieuwde stuk Guldensporenpad 
tussen Knokke en het Oud Station 
engageren de Provincie en Vlaanderen 
zich nu ook om de ‘missing link’ door de 
Bekaertsite te realiseren via het Fiets-
fonds (100% subsidie). CD&V pleit 

ervoor om ook voor de Zwevegemstraat 
(Otegem) dringend een Fietsfondsdos-
sier op te starten. 
Het Vlaams gewest zorgde voor de 
verlichting van de Kanaalweg ter 
hoogte van de Kappaert. De “GRAAG 
TRAAG” campagne laten wij tot in al 
onze dorpen doordringen! 

Niet alleen de weg, maar ook het omlig-
gende landschap krijgt de nodige aandacht 
in het bredere historische en ecologische 
verhaal van de streek, denk maar aan het 
akkervogelproject. Er wordt gewerkt met 
mijlpalen, rustpunten en bebording in een  
uniforme, herkenbare provinciestijl.
Het bedrag voor de volledige heraanleg 
en de randinfrastructuur wordt door het 
provinciebestuur geraamd op 1,6 miljoen 
euro. 

De heraanleg gebeurt in 3 fases. De aan-
leg van een eerste strook, tussen Avelgem 
en de Helkijnstraat in Sint-Denijs (4,7 
km), is gepland voor het voorjaar van 
2015. 
Het tweede stuk, tussen Spiere-Helkijn en 
de Helkijnstraat (3,5 km) is voorzien voor 
2016, net zoals de 3e fase, het Stations-
plein in Sint-Denijs (250 000 EUR). 
CD&V-gedeputeeerde Guido Decorte 
trekt sinds 2011 met ons mee dit dossier.

De Trimaarzate verbindt 
Moeskroen met Oudenaarde 
en doorkruist oa Sint-Denijs. 
Het  stuk van ongeveer 9 km 
op West-Vlaams grondgebied 
wordt heringericht door de pro-
vincie ten behoeve van wande-
laars, fietsers, en waar kan, ook 
voor ruiters en menners. 

Trimaarzate & stationsomgeving
worden door de Provincie vernieuwd

Sint-Denijs:

Mijmeringen op een herfstavond
Louis  en Marie zijn er nog altijd niet goed 

van.  Het is nu meer dan een jaar geleden 

dat het verkiezingen waren.  Louis wist dat 

de CD&V het iets minder goed gedaan had 

maar toch veruit de grootste partij bleef. Wat 

ze hoorden na een paar dagen, konden  ze al 

helemaal niet begrijpen.  Mensen met 1000 

stemmen en meer moeten in de oppositie zitten 

terwijl een paar honderd stemmen volstonden 

voor de nieuwe schepenen en zelfs de burge-

meester.  “Waarom moet een mens dan nog 

gaan stemmen?” vraagt 

Marie. 

Na Nieuwjaar kwamen 

er heel slechte berichten 

vanuit het gemeentehuis.  

Er was een ongelofelijke 

put en er moesten veel schone dingen afgeschaft 

worden:  ze konden de mensen absoluut niet 

meer in het gemeentehuis ontvangen want dat 

was veel te duur…. De schepenen gaan wel bij 

de mensen thuis of  in de feestzaal.  Marie zegt 

dat het nu geld kost voor de mensen zelf  maar 

ja... aan die portemonnee denken ze niet…  

Er was ook nieuws over de gewone dingen van 

het leven:  dood gaan kost bijna ’t dubbele en 

trouwen kost zelfs ‘t driedubbele!  Marie zegt 

dat het een schande is!

Welkom op 
ons vrien-
denfeest! 
Zondag 2 februari 2014 vanaf  10 uur 
nodigen wij jullie uit in “den Tap” in 
Moen met als gastspreker Vlaams 
minister van Openbare Werken en 
Mobiliteit Hilde Crevits.    
Iedereen is welkom !


