
CD&V Zwevegem gaat voor sterke oppositie!
Na de verkiezingen van 
14 oktober 2012 werd CD&V 
door een anti-coalitie 
buitenspel gezet. 
CD&V Zwevegem is klaar 
voor de oppositie en zal 
zich positief opstellen ten 
opzichte van initiatieven die 
de bevolking ten goede komen.

De 13 verkozen gemeenteraadsleden 
nemen allen hun verantwoordelijk-
heid op. 
12 leden zetelen effectief  in de 
 gemeenteraad, terwijl Ann Cosaert 
de OCMW-fractie versterkt.
Door deze wissel komt de jonge 
twintiger Sem Vanhessche  
(Zwevegem) in de gemeenteraad. 

Op de installatievergadering hebben 
nog drie nieuwe CD&V-gezichten 
de eed afgelegd: Raf  Deprez uit 
 Heestert, Bart Colson uit Zwevegem 
en Brigitte Desmet uit Sint-Denijs. 

De 9 bekende gezichten zijn: 
•	 uit Heestert: Dirk Vanluchene,
•	 uit Moen: Isabelle Degezelle en 

Christine Desmet,
•	 uit Otegem: Eliane Spincemaille, 

Yves Goemaere en Bart Dewaele,
•	 uit Zwevegem: Claude Vanwelden, 

Sabine Poleyn en Dirk Desmet.

In de OCMW-raad opteert CD&V 
Zwevegem om de aanwezige erva-
ring te benutten bij de opstart en 
deze kennis en  verantwoordelijkheid 

 geleidelijk over te dragen aan 
jongeren. Uittredenden Roos 
 Callewaert (H), Myriam Laverge 
(Z), Koen Demeestere (M) en Sofie 
 Dehullu (Z), aangevuld met nieuw-
komer Ann Cosaert, staan garant 
voor een sterk OCMW-beleid vanuit 
CD&V! Eric Françoys (H) en Vic 
 Ravelingeen (M) komen deze legisla-
tuur als opvolgers in deze raad. 

U kan blijven rekenen op ons 
CD&V-team komende uit alle deel-
gemeenten en wijken, uit alle leef-
tijdsgroepen, mét dossierkennis en 
mét jong talent. Wij zijn er voor u!

Isabelle Degezelle
Voorzitter CD&V Zwevegem

zwevegem.cdenv.be
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Vernieuwd CD&V-bestuur
2013 betekent voor CD&V noodgedwongen de start van ’oppositie voeren’ in Zwevegem, 
wat een nieuwe uitdaging is voor onze partij. Om dit te kunnen waarmaken stelt CD&V een 
sterke ploeg samen, een ploeg met ervaring en met jong talent.  
Lees het hier, op pagina 4!



Een greep uit CD&V-werk in de gemeenteraad

Zoals bij jonge bouwers moet de gemeente 
nu bezuinigen. Gelukkig kunnen de aange-
legde reserves aangesproken worden voor 
ongeveer 2 miljoen euro, en er rest nog ruim 
3,5 miljoen euro. Ook het OCMW beschikt 
nog over een spaarpotje.

Het is nu aan de nieuwe meerderheid om 
eindelijk werk te maken van een goed 
beleid, gebaseerd op een toekomstvisie voor 
Zwevegem! Het blijft wachten hierop.  Voor 
CD&V staat dienstverlening aan de Zweve-
gemnaren en oog voor de zwaksten centraal. 

Werk maken van fietspad door-
heen Bekaertsite
CD&V drong erop aan de juiste procedure 
te starten tot subsidie-aanvraag om de oude 
spoorwegbedding door de oude Bekaertsite 
zo snel mogelijk te realiseren.

Geef Kunstacademie een 
toekomst
De inspectie verwacht dat onze succesvolle 
Kunstacademie enkele knelpunten aanpakt. 
Het verbeterplan werd tijdens de vorige 
legislatuur opgemaakt. CD&V informeerde 
naar de plannen en de timing aangezien de 
deadline nadert. We kregen echter een ont-
wijkend antwoord. 

Harde besparingen bij Jeugd
De nieuwe meerderheid besliste de jeugd-
centrumcoordinator niet te vervangen.  
Nochtans is een coördinator essentieel om 
een jeugdcentrum en bv de vlottentocht te 
kunnen organiseren.   Uiteindelijk zorgden 
de jeugdvzw’s zelf  voor de aanstelling van de 
jeugdcentrumcoördinator door te besparen 
op hun werking. Zo zijn er minder middelen 
voor de vakantiekampen, het onderhoud van 
de jeugdlokalen, het Jongereninformatiepunt 

en de jeugddienst. 
Dat jeugd moet inboeten vindt CD&V een 
spijtige zaak. Want investeren in kinderen en 
jongeren is investeren in de toekomst.

Herstel openbare toiletten aan 
kerk Heestert
De openbare urinoirs aan de kerk in Heestert 
dienen hersteld te worden. CD&V verneemt 
dat het college de toiletten wil verwijderen. 
Het wegnemen van deze urinoirs zal het 
wildplassen bevorderen en leiden tot terechte 
klachten. In tegenstelling tot andere dorps-
kernen zijn hier geen café’s vlakbij die een 
alternatief  kunnen bieden.
CD&V vraagt uitdrukkelijk een inspanning 
te willen leveren om deze toiletten terug 
volledig operationeel te maken en zodoende 
verder hun nuttige functie te laten vervullen. 

Jubilarissen niet meer welkom in 
hùn gemeentehuis
Het nieuwe schepencollege besliste dat het 
afgelopen is met een mooie traditie.  Echtpa-
ren die hun huwelijksverjaardag vieren zijn 
niet meer welkom op het gemeentehuis. 
CD&V betreurt deze beslissing.  Niet de 
grootte van het geschenk primeert maar 
vooral de hartelijkheid en het respect waren 
voor CD&V belangrijk.

Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur werd steeds het 
doembeeld van de financiën opgehangen. Het rapport van een 
externe financiële audit is er nu en hieruit blijkt de negatieve 
evolutie van de gemeentelijke financiën het gevolg is van factoren 
waarop het beleid weinig vat heeft. Opgelegde personeelsuitga-
ven, toename werkingssubsidies (vb. politiezone), traag stijgende 
fiscale inkomsten en daling van de dividenden. Dit is een jam-
merlijke vaststelling die geldt voor àlle steden en gemeenten. De 
enige grote investeringsbeslissing uit de voorbije legislatuur is het 
nieuwe gemeentehuis, waarvoor uiteraard moest geleend worden. 
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2013 betekent voor CD&V 
noodgedwongen de start van 
’oppositie voeren’ in Zweve-
gem, wat een nieuwe uitda-
ging is voor onze partij. Om 
dit te kunnen waarmaken 
heeft CD&V een sterke ploeg 
nodig, een ploeg met ervaring 
en met jong talent.  

Ervaring en jong talent zijn dan ook 
meteen terug te vinden in onze nieuwe 
voorzitter Isabelle Degezelle (Moen), 
die op het vriendenfeest werd verkozen 

als trekker van de partij.

Omdat CD&V Zwevegem een partij is 
die tussen de mensen staat, en dit ook 
wil blijven doen, zullen ook de gele-
dingen binnen CD&V verder blijven 
werken. Voor JONG CD&V is Vic Ra-
velingeen (Moen) verkozen tot voorzit-
ter. Vrouw & Maatschappij zal geleid 
worden door Barbara Demeulenaere 
(Zwevegem). De CD&V-Senioren 
blijven onder de vleugels van Francine 
Dewilde (Zwevegem).

CD&V Zwevegem wil de voeling met 
de deelgemeenten blijven bewaren en 
daarom zijn volgende mensen verkozen 
tot sectievoorzitter: 
voor Zwevegem: Dirk Desmet
voor Heestert: Frans Taelman
voor Moen: Isabelle Degezelle
voor Otegem: Yves Goemaere
en voor Sint-Denijs: Brigitte Desmet

CD&V is klaar voor de toekomst. Wij 
zijn er voor u, iedereen inbegrepen!

Vernieuwd CD&V-bestuur
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Zwevegemse stem in Vlaanderen 
en West-Vlaanderen

Zwevegemse CD&V met sympathisanten 
op bezoek in het Vlaams Parlement.

CD&V Zwevegem goedgezind 
op de Gezinsdag in Planckendael

Fietstunnel veilige doorsteek 
naar Kortrijk
Voor	de	honderden	fietsers	op	weg	
naar het werk, naar school en voor 
de	vele	recreatieve	fietsers	biedt	de	
fietstunnel	een	veilige	oplossing	om	
de drukke ringweg in Zwevegem over 
te steken. Onze CD&V-mensen in 
gemeente, provincie en Vlaams Gewest 
hebben 6 jaar geijverd om dit te realise-
ren.  Vlaanderen neemt 1.235.000 euro 
voor zijn rekening, de provincie betaalt 
225.000 euro.

Kanaalweg afgewerkt, 
 aanplantingen op komst
De Kanaalweg tussen de Otegemstraat 
en Knokke is weer open. Hiermee is de 
ring rond Zwevegem-centrum afgewerkt. 
Het doorgaand zwaar vervoer zal zo uit 
het centrum kunnen blijven. Straks wor-
den bomen en groen aangeplant op de 
vaarttalud	én	tussen	fietspad	en	rijweg.	

CD&V ijvert voor zwembad 
CD&V Zwevegem wil dat er verder 
geïnvesteerd wordt in de renovatie van 

het zwembad in Zwevegem, met het 
oog op de nieuwe milieuvergunning. 
Zwemmen is immers een zeer sociale 
en toegankelijke sport. Kunnen zwem-
men is immers ook een eindterm in 
het basisonderwijs.  Samenwerken met 
andere gemeenten of  private partners is 
te overwegen. 
Wordt vervolgd!

Oplossing wateroverlast 
 Ellestraat 
Aquafin	(voor	Vlaanderen)	en	de	pro-
vincie zorgen voor een noodoverstort 
en een nieuwe koker onder de straat.  
Dit zou wateroverlast in de toekomst 
moeten vermijden.  De werken (tegen 
eind 2013) kosten de gemeente niets.

Stuk Guldensporenfietspad 
vernieuwd 
Het	provinciale	fietspad	op	de	oude	
spoorwegbedding tussen de H. Ver-
rieststraat en Knokke werd vernieuwd. 
De aanleg kostte zo’n 270 000 EUR. 
De gemeente zorgde in vorige legisla-
tuur voor de groenaanleg en de verlich-
ting.	Voor	onze	fietsers	en	wandelaars!

Met Sabine Poleyn in het Vlaams Parlement en Eliane  Spincemaille 
als voorzitter van de provincieraad, houdt CD&V Zwevegem ook op 
hogere niveaus de vinger aan de pols. Een greep uit recente dossiers.
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Daan Dupuis
(info@cdenvzwevegem.be)
www.zwevegem.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

Wat maakt u 
goed gezind in 

onze gemeente?

#goedgezind

Wist je dat…
… de “parkschool” dan toch in 
het park komt?
De nieuwe meerderheid bouwt de ge-
meenteschool dan toch in het gemeen-
tepark, kant Kouterstraat.  In tegenstel-
ling tot hun verkiezingsbelofte om een 
andere locatie te nemen.  Door aan-
passing van het ontwerp zijn er alvast 
1,5% méér kosten.  Voor praktische 
problemen, zoals plaats voor refter of  
sportvloer tijdens de werken, is er nog 
geen oplossing.  

… de CD&V-raadsleden zich 
de mond niet laten snoeren? 
De burgemeester stelde op de eerste 
commissievergadering dat alleen ge-
meenteraadsleden die in die commissie 
benoemd zijn, mogen deelnemen aan 
de vergadering. Voor CD&V betekent 
dit 3 van onze 13 gemeenteraadsleden. 
De anderen zouden moeten zwijgen. 

Dit is ondemocratisch en onwettelijk. 
Wij laten ons de mond niet snoeren. 

… het OCMW het met minder 
moet doen?
Het OCMW moet dit jaar 
285 000 Euro besparen. Met deze 
financiële	opdoffer	voor	het	OCMW	
negeert men de meerjarenplanning 
2012-2014, die goedgekeurd werd in de 
gemeenteraad! 

 … onze website het laatste 
nieuws brengt? 
Onze website www.zwevegem.cdenv.be 
is er voor u! Er zijn wekelijks nieuw-
tjes te vinden, en na de gemeente- en 
OCMW-raad staan de aandachtspunten 
van onze fracties online. Zeker eens een 
kijkje nemen, maak kennis met onze 
mensen en hun werk!

Kom erbij!
Wil je actief  worden bij CD&V Zwevegem en meewerken aan een dynamische gemeente?   
Geef  een seintje aan een van ons of  mail naar: info@cdenvzwevegem.be

sLim 
rekeningrijden  
aLs opLossing 

voor 
fiLeprobLeem?

#goedgezind


