
Deze basisvoorzieningen, nodig 
voor een leefbare dorpsge-
meenschap, zijn er inderdaad, 
denken we maar aan de ge-
meentelijke basisschool, de 
parochiekerk, het woon- en 
zorgcentrum Marialove, een 
bank, het ontmoetingscentrum, 
dokters, de apotheek, bakkers, 
een slager en zoveel andere 
handelszaken. 
CD&V en de sectie Heestert 
willen er uiteraard alles aan 
doen om dit zo te houden, en 
we denken er zeker niet aan de 
kerk af te breken of een andere 
bestemming te geven.

Minstens even belangrijk als 
de basisvoorzieningen is de 
sociale verbondenheid dank-
zij de inzet van velen in het 
uitgebreid verenigingsleven, 
zoals de Koninklijke fanfare St. 
Cecilia, die volgend jaar haar 
honderdvijftigjarig bestaan 
viert, de Koninklijke toneelver-
eniging “Deugd en Vreugd, het 
Maria zangkoor, dat vorig jaar 
tachtig werd, het Davidsfonds, 
de Gezinsbond, Okra, CM-zie-
kenzorg, de andersvalidenzorg, 
het feestcomité, voetbalclub 
Sparta, de boogschutters, de 
hondenafrichtingsclub, de 

veloclub “De Sportvrienden”, 
de Waterhoek wielertoeristen 
en –stappers, turnclub “Ijzer-
vast” die nu in Zwevegems’ 
sportcentrum traint, en dan 
zijn er nog de socio-culturele 
verenigingen zoals KAV, Lande-
lijke gilde, Markant en KVLV. Dit 
uitgebreid netwerk aan vereni-
gingen was, is en blijft de ware 
rijkdom van Heestert. Laat ons 
hopen dat er voor de toekomst 
voldoende dragende krachten 
bereid zullen gevonden worden 
om dit werk voort te zetten. 
CD&V zal blijven instaan voor 
steun en omkadering.

zwevegem.cdenv.be
InformatIeblad Cd&V - Jaargang 11 - meI - JunI 2012

iedereen inbegrepen

heestert leeft!

Men zegt dat het goed le-
ven is in Heestert vanwege 
de voorhanden zijnde basis-
voorzieningen, maar vooral 
dankzij een sterk gemeen-
schapsleven.

{gezinnen inbegrepen}
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Malpertus

Weetjes over heestert

Malpertus wordt geëxploiteerd door 
een vzw, samengesteld uit een meerder-
heid van het plaatselijke verenigingsle-

ven en een minderheid uit het gemeen-
tebestuur, dat in belangrijke mate de 
grotere investeringen gefinancierd heeft. 

De uitbating zelf  is volledig ten laste 
van de vzw, zonder werkingstoelage van 
de gemeente. Dit heet verantwoordelijk-
heid van de basis en is uitstekend, maar 
slechts mogelijk door de zware inzet 
van een ploeg harde werkers ,die totaal 
belangeloos zorgen voor een ordente-
lijke uitbating, het dagelijks onderhoud 
en de instandhouding van het ontmoe-
tingscentrum.
Deze vrijwilligers verdienen van ons 
allemaal een heel grote pluim voor hun 
onafgebroken inzet en we durven dan 
ook aandringen bij het gemeentebestuur 
om zo vlug mogelijk investeringssteun 
vrij te maken voor de verniewing van de 
sanitaire voorzieningen, zoals men dat 
gedaan heeft voor de heraanleg van de 
binnenkoer.

Uit dit gesprek vernemen we dat:
• het plein en kerkomtrek een 
nieuwe wegbedekking krijgen.
• Sparta Heestert na heel wat 
moeilijkheden nu ook aangeslo-
ten is op het gasnet.
• de Verbrandhofbeek vanaf  
de Vierkeerstraat verstevigd 
werd waar nodig en vanaf  de 
Pontstraat via het voetbalterrein 
een afleiding krijgt teneinde het 
risico op wateroverlast in de om-
geving aldaar te verminderen.
• er recent twee mooie wandel-
en fietspaden (“trage wegen”) 
werden aangelegd nl.tussen de 
Kwadestraat (Hoogmolen) en de 
Keiberg alsook tussen de Spich-
testraat, de oude spoorwegbed-

ding en de Raeptorfstraat.
• door inbuizing van de gracht 
vanaf  Arteveldestraat 21 een 
wandelpad wordt aangelegd naar 
de gemeenteschool en de Vier-
keerstraat, wat een goede zaak is 
voor een avondlijke wandeling 
maar vooral voor de veiligheid 
van onze schoolgaande jeugd. 
• de nieuwbouwwerken in het 
woon- en zorgcentum Marialove 

in Heestert gaan van start op 
21 mei eerstkomend; er komen 
uiteindelijk 217 bedden in plaats 
van de huidige 174.

We hebben intussen ook reeds 
kunnen vaststellen dat er kort op 
de bal gespeeld wordt voor het 
herstel van (winter)schade aan 
onze wegen.   

Het ontmoetingscentrum “Malpertus”, met één grote 
podiumzaal en vier kleinere zalen, is de draaischijf van en 
voor Heestert. Het is bijna niet te geloven, maar in 2011 
hebben er bij benadering 21485 personen gebruik ge-
maakt van één of andere zaal in Malpertus nl. 19590 van 
uit het verenigingsleven en 1935 voor privé-gebruik.

We hadden een gesprek 
met onze plaatselijke sche-
pen Dirk Vanluchene en 
raadslid Eric Françoys.
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Wist je dat… Woonproject 
Heestert 

centrum zuid… er dit jaar op 14 oktober gemeente- 
en provincieraadsverkiezingen zijn?
Momenteel zijn we druk bezig aan het 
opmaken van het verkiezingsprogram-
ma en willen we ook uw stem horen. 
Wat kan beter in Zwevegem?  Laat 
het ons weten!! Dit kan via ons e-mail 
adres info@cdenvzwevegem.be of  bij 
Frans Taelman, Vierkeerstraat 42, 8551 
Heestert.
Omdat uw mening telt! 
… de dienst burgerzaken open is elke 
voormiddag van 8.30 tot 12uur?
Daarnaast is er een laatavondopening 
op dinsdag tot 19u en kan je ook terecht 
op woensdagnamiddag van 14u tot 16u. 
Wil je de drukte van de zaterdag vermij-
den, kom eens langs tijdens de week !
Omdat een goede dienstverlening 
voor onze inwoners belangrijk is!
… je perfect op de hoogte kunt blijven 
van de laatste wegenwerken, van het 
laatste nieuws uit Zwevegem via de 
wekelijkse nieuwsbrief?  
Dit door een bezoek aan de website 
www.zwevegem.be en u in te schrijven. 
Snelle, goede en correcte informatie!
… de groepsaankoop groene energie 
van de provincie West-Vlaanderen 
een groot succes is zowel naar aantal 
inschrijvingen als naar bekomen bod? 
Maar liefst 44 553 gezinnen schreven 
zich vrijblijvend in dit is bijna 9 % van 
alle West-Vlaamse gezinnen. Alle 64 
West-Vlaamse gemeenten ondersteun-
den de actie. 
Essent bood de laagste prijs aan voor 
de combinatie groene elektriciteit/
gas, maar liefst 33% onder de huidige 
gemiddelde marktprijs. Lampiris bleek 
het beste bod klaar te hebben voor 
groene elektriciteit: 15% onder de hui-
dige gemiddelde marktprijs. Maar liefst 
26.080 gezinnen (zo’n 58,5 %) gingen 
effectief  in op het aanbod van de win-
nende energieleveranciers.  De hoogste 
besparing bij deze gezinnen bedraagt 
1.762 euro, de gemiddelde besparing 
278 euro.
Goed voor het milieu én voor de 
geldbeugel!

… Groot-Zwevegem in de top 5 
prijkt van de gemeenten met de meeste 
inschrijvingen voor de samenaankoop 
groene energie? 
Welgeteld 1178 gezinnen tekenden 
in, dit is 12,13% van de Zwevegemse 
gezinnen. CD&V hoopt voor elk van 
hen op een mooie besparing op de 
energierekening!  
… de gemeentelijke kinderopvang in 
de korte vakanties een groot succes is?
Het initiatief  richt zich tot kinderen 
van 2,5 tot 8 jaar en biedt een werking 
aan van 7.30 u. tot 18 uur, dit naast 
en in samenwerking met de reeds 
bestaande initiatieven als grabbelpas 
en sportkampen. In de paasvakantie 
waren alle plaatsjes (50) volzet.
Om de combinatie arbeid en gezin 
mogelijk te maken!    
… de provincieraad in de zitting van 
22 maart de financiering goedkeurde 
van de aanrijstroken van de fietstunnel 
langs het Guldensporenpad onder de 
N391?
De afgesproken timing met Vlaams 
Minister Crevits voor de aanbesteding 
tegen de zomer  wordt hiermee geres-
pecteerd. 
Omdat veiligheid van fietsers be-
langrijk is!
… er eind april werken starten in de 
sporthal sportpunt 2? 
Hierbij wordt de uitbrokkelende 
sportvloer vernieuwd en aangepast 
aan de gewijzigde reglementering voor 
basketbalbelijning, de verwrongen 
telescopische zittribunes worden ver-
vangen door vaste tribunes, er zullen 
veiligheidsaanpassingen gebeuren aan 
de boventribunes, er wordt een nood-
uitgang voorzien en er zullen verschil-
lende lokalen herschikt worden om 
zo de werking te optimaliseren. Alles 
moet klaar zijn tegen de start van het 
volgende sportseizoen in september.
… minister Schauvliege een structurele 
oplossing belooft voor de waterover-
last in de Ellestraat Zwevegem?
Zij vroeg Aquafin te onderzoeken 
of  het stelsel van de Ellestraat bijko-

In een vorige uitgave hebben we al 
gemeld dat er vanuit Brussel groen licht 
werd gegeven om de reeds voorziene 
woonzone met o.a een sociaal huisves-
tingsproject te realiseren ten zuiden van 
de kerk aansluitend op Eikenborg.
De sociale huisvesting is een samenwer-
king tussen de huisvestingsmaatschap-
pijen “Mijn Huis” en “De Zuid-West-
vlaamse”.
Er is een voorlopig inrichtingsplan voor 
24 huurappartementen,7 huurwoningen 
en 13 koopwoningen.
De ontwerper van de wegenisinfrastruc-
tuur is aangesteld en de procedure voor 
aanduiding van een architect wordt op-
gestart, zodat de schetsontwerpen klaar 
kunnen zijn tegen het einde van het jaar. 
Als alles goed verloopt zouden de wege-
niswerken in de loop van 2013 van start 
kunnen gaan, en de bouwwerken in het 
voorjaar 2014 kunnen beginnen.
CD&V Heestert dringt aan om, zoals 
ooit voorzien, ook de privégronden 
tussen de voetweg en de Outrijvestraat 
mede op te nemen in een globaal inrich-
tingsplan.
We zijn blij dat onze plaatselijke schepen 
Dirk Vanluchene, die de gemeente Zwe-
vegem vertegenwoordigt in “Mijn Huis” 
dit project van dichtbij verder opvolgt.

mend beschermd kan worden met een 
noodverbinding naar de Slijpebeek. De 
resultaten van dit onderzoek zullen op 
korte termijn besproken worden met 
de provincie en de gemeente waarna 
er op het terrein de nodige ingrepen 
zullen volgen
… ook het beheer van de Slijpebeek 
in de Meiweg overgedragen wordt van 
het Vlaams Gewest aan de provincie 
West-Vlaanderen?
Aquafin blijft wel eigenaar van de 
oevers.  
Om wateroverlast tegen te gaan!
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Eliane 2de op de lijst voor de 
provincieraadsverkiezingen!

Vruchtbaar werkbezoek 
minister Hilde Crevits 

CD&V afdeling Zwevegem vindt 
het belangrijk om op dit tussenlig-
gend bestuursniveau aanwezig te zijn. 
Tevens willen wij dat, in de komende 

6 jaar, Eliane mee de toekomstprojec-
ten van Zwevegem en de streek kan 
uittekenen! De afgelopen legislatuur 
stak zij mee haar schouders onder tal 
van zaken: aanpakken wateroverlast,  
digitalisering schietstand, ontwikkeling 
wandel- en fietsroutes, mobiliteit in 
het gebied tussen Schelde en Leie (o.a. 
Moen en Heestert),  subsidies voor 
oa bibus, dagverzorgingscentrum, 
Transfo, … 
Op zaterdag 5 mei werd de volledige 
lijst voor de provincieraadsverkiezin-

gen goedgekeurd door de CD&V-
leden van de 12 gemeenten uit het 
kiesdistrict Zuid West-Vlaanderen.

Goed nieuws was er ook voor de 
fietstunnel op de kruising van de N 
391 met het Guldensporenfietspad. De 
definitieve plannen zijn klaar. Na het 
zomerverlof  kunnen de werken - met 
een uitvoeringstermijn van 80 werkda-
gen - starten. Ook ter hoogte van de 
Luipaardstraat komt een tussengeleider 
en een geluidsarmere wegbedekking.
Onze CD&V-mandatarissen hebben 
op de diverse niveaus (gemeentelijk, 
provinciaal en gewestelijk) dit dossier 
intensief  verdedigd.  
Zo vormt  de ringweg N 391 vanaf  

2013 een vlotte en veilige verbinding  
tussen de E17 en onze deelgemeenten.
CD&V Zwevegem ijverde de voorbije 
jaren ook volop voor de ontsluiting 
van Moen en omleiding rond Heestert.  
Hieromtrent is nog geen consensus 
gevonden met alle actoren. Daarom 
zochten we naar nieuwe alternatieven 
met de minister.  CD&V blijft zich 
inzetten om ook deze omleiding gerea-
liseerd te krijgen.
Meer informatie en nieuws heet van de naald 
vinden jullie op onze vernieuwde website www.
cdenvzwevegem.be

Op 14 oktober wordt er ook 
gestemd voor de provincie-
raad. Wij zijn fier dat ons 
uittredend provincieraads-
lid & 1ste schepen Eliane 
Spincemaille de 2de plaats 
heeft op de lijst voor Zuid 
West-Vlaanderen. 

Op een werkbezoek van Vlaams minister van Openbare 
Werken en Mobiliteit Hilde Crevits aan Zwevegem werd 
door haar bevestigd dat de werken aan de Kanaalweg 
tegen het zomerverlof klaar zullen zijn. Na het verlof ge-
beurt de eindafwerking, waaronder de groenaanleg.

Iedereen 
inbegrepen, 

ook u!

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

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@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

Heeft u een vraag over 
het gemeentebeleid of 
de CD&V-werking in onze 
gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter 
kan? Aarzel niet en neem 
contact op met ons!


