
Na bijna twee jaar bouwen, was het op 1 september zo ver:  de leerlingen 
en de leerkrachten van het 4°, 5° en 6° leerjaar van de Parkschool ruilden de 
containerklassen in voor een prachtige nieuwbouwschool. 

Het Zwevegems CD&V-bestuur had 
sinds 2001 een subsidieaanvraag lopen 
om na de nieuwe Knokkeschool ook 
een nieuwbouw te realiseren voor de 
bovenbouw, liefst zo dicht mogelijk bij de 
Koutervestiging.  Dit als vervanging voor 
de Parkschool, ondergebracht in tijdelijke 
modulaire klasunits, naast de feesthal aan 
de Kouterstraat.  De DBFM-formule van 
de Vlaamse Overheid bood in 2010 plots 
perspectief: een snelle realisatie én een 
hoge subsidiëring.

Zwevegem stapte toen als één van 
de eerste in deze publiek-private 
samenwerking met “Scholen van 
Morgen”. Contracten werden getekend, 
voorontwerpen uitgewerkt, kosten 

berekend. Er werd onmiddellijk bewust 
gekozen voor het concept “brede 
school” waarbij de infrastructuur ook 
naschools kan gebruikt worden door het 
verenigingsleven. 

Door de gewijzigde inplanting gingen 
de bouwwerken pas van start in mei 
2015. Zo’n 150-tal leerlingen en hun 
leerkrachten namen bij de start van 
het nieuwe schooljaar hun intrek in 
“De Groene Kouter”, een functionele 
accommodatie, inspelend op de 
hedendaagse onderwijsbehoeften. Een 
aangepaste en aangename ruimte voor 
leren, spelen, sport en cultuur. 

Op vrijdag 14 oktober kwam Vlaams 
minister van Onderwijs Hilde Crevits 
(CD&V) naar Zwevegem om de school 
officieel te openen. Ze loofde daarbij het 
open karakter van de school.

Samen met onze minister wenst CD&V-
Zwevegem alle leerlingen en het 
schoolteam veel (leer-) plezier in hun 
gloednieuwe school! 

JONG CD&V BIEDT EEN 
KLARE KIJK OP W13.

ONZE MINISTER VAN ONDERWIJS HILDE 
CREVITS OPENT ONZE NIEUWE SCHOOL. 

Zwevegem mocht de Regionale werking 
van JONG CD&V Zuid-West ontvangen 
voor een infomoment rond W13, een 
sociale intercommunale voor 13 OCMW’s 
uit onze regio en het CAW Zuid-West-
Vlaanderen. 

CD&V-collega’s Trees Vandeputte en Kaat 
Olivier, respectievelijk OCMW-voorzitter 
van Avelgem en van Deerlijk gaven 
toelichting over de rol en de werking van 
deze nieuwe regionale structuur. Tijdens 
dit infomoment was er ook ruimte voor 
de vragen van de talrijke aanwezigen.

Voor JONG CD&V is het duidelijk: een 
goed sociaal welzijns- en zorgbeleid is 
belangrijk en hieraan kan gewerkt worden 
over de gemeentegrenzen heen!  
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CD&V Zwevegem kijkt vooruit. Op het vriendenfeest begin februari maakte CD&V 
Zwevegem haar lijsttrekker/kandidaat burgemeester voor de komende verkiezingen 
in 2018 bekend.

Eliane Spincemaille 
(57), huidig voorzitter 
van de Provincieraad 
West-Vlaanderen en 
CD&V-factieleider in de 
gemeenteraad, kreeg 
unaniem het vertrouwen van het partijbestuur.

Met grote dossierkennis werkt Eliane als 
CD&V-fractieleider samen in de ploeg van
13 gemeenteraadsleden en 5 OCMW-
raadsleden om vanuit de oppositie te wegen 
op het beleid, geruggesteund door de talrijke 

CD&V-geëngageerden. 
 
“Ik ben dankbaar voor 
deze kans en neem 
de uitdaging met veel 
goesting aan. Zwevegem 

heeft nood aan een bestuur dat verbindend 
werkt, een beleid dat verder kijkt dan brood 
en spelen. Geen populisme maar inhoud, geen 
beloften maar daden, geen prietpraat en 
halve waarheden maar eerlijke communicatie. 
Onze raadsleden en bestuursleden staan 
tussen de Zwevegemnaren, samen met de 

inwoners willen we de krijtlijnen uittekenen 
voor de toekomst. Na een periode van 
oppositie maakt CD&V zich klaar om terug te 
besturen met een sterke visie voor Zwevegem 
en zijn deelgemeenten.”
Eliane is licentiate TEW en is deeltijds 
leerkracht Economie 
3de graad in het Sint-
Jan Berchmanscollege 
te Avelgem. Zij woont 
met haar echtgenoot 
Dominiek Matton in de 
deelgemeente Otegem

IS LIJSTTREKKER VOOR 
CD&V ZWEVEGEM

ELIANE
SPINCEMAILLE

“IK BEN DANKBAAR VOOR 
DEZE KANS EN NEEM DE 

UITDAGING MET VEEL 
GOESTING AAN”

ANN COSAERT
ann.cosaert@ocmw.zwevegem.be

SOFIE DEHULLU
sofie.dehullu@ocmw.zwevegem.be

MYRIAM LAVERGE
myriam.laverge@ocmw.zwevegem.be

VIC RAVELINGEEN
vic.ravelingeen@ocmw.zwevegem.be

ANDRES VANDENBORRE
andres.vandenborre@ocmw.zwevegem.be

ELIANE SPINCEMAILLE
eliane.spincemaille@zwevegem.be

“Met zorg en aandacht voor uw vragen. 
Voor een warme samenleving.”

“Als je met je gezicht naar de zon loopt, 
valt de schaduw achter je”

“Hoofd koel en hart warm”

“Met inzet voor een eerlijke samenleving 
en een hart voor alle Zwevegemnaren”

“Mijn baksteen in de maag? Een 
bouwsteen voor de samenleving!”

“Mensen verenigen en met elkaar 
samenwerken, iedereen inbegrepen, 
samen werkt.”

Onze OCMW raadsleden



“Samen 
ondernemen 
voor een beter 
Zwevegem”

“Ondernemen met 
een hart”

“Blik op de 
toekomst voor 
jong en oud”

“Gezond 
boerenverstand en 
veel pretplezier 
gewenst”

“Ambitie voor 
Zwevegem! 
Neem gerust 
contact met uw 
voorstellen.”

“Dromen van 
muzikaliteit, 
jeugdig 
enthousiasme, 
tederheid en 
nabijheid.”

“Vanuit jeugdig 
enthousiasme 
wens ik iedereen 
veel gezinsgeluk!”

“Tussen de 
mensen... iedereen 
gelijk!”

“Er is nog hoop!”

“Sociaal zijn met 
respect voor mens 
en milieu opent 
perspectieven 
voor een 
hoopvolle 
toekomst.”

“Ruim 35 jaar ten 
dienste van de 
gemeenschap!”

“Plaats voor 
ervaring en ruimte 
voor jeugd”

BART COLSON
bart.colson@zwevegem.be

RAF DEPREZ
raf.deprez@zwevegem.be 

CHRISTINE DESMET
christine.desmet@zwevegem.be

BART DEWAELE
bart.dewaele@zwevegem.be

SABINE POLEYN
sabine.poleyn@zwevegem.be

SEM VANHESSCHE
sem.vanhessche@zwevegem.be

ISABELLE DEGEZELLE
isabelle.degezelle@zwevegem.be

DIRK DESMET
dirk.desmet@zwevegem.be

BRIGITTE DESMET
brigitte.desmet@zwevegem.be

ERIC FRANCOYS
eric.francoys@zwevegem.be

YVES GOEMAERE
yves.goemaere@zwevegem.be

CLAUDE VANWELDEN
claude.vanwelden@zwevegem.be

Onze gemeenteraadsleden



Veel volk in het Gemeentepunt op 
zaterdag 17 december laatstleden voor de 
boekvoorstelling “Heestert en Zwevegem 
periode 1971 – 2006 Terugblik”. Tien 
jaar na zijn afscheid als burgemeester 
schetst Paul Deprez in dit boek een 
uniek beeld van onze gemeente, een 
terugblik met een persoonlijke en 
menselijke toets. Het voorwoord is 
van de hand van Herman Van Rompuy 
terwijl op de boekvoorstelling Stefaan 

De Clerck de inleiding verzorgde. Naast 
de vele Zwevegemse CD&V-ers, ook 
vele voormalige collega’s van Paul uit de 
bovenlokale politiek oa eregouverneur 
Paul Breyne en  gewezen minister Steven 
Vanackere. 

Het mooie boek kan nog steeds verkregen 
worden in het Gemeentepunt, de Bib en 
de Bibus.  

Tijdens de wekelijkse dinsdagmarkt nam CD&V deze 
woorden letterlijk en bood alle bezoekers een tas 
lekkere, warme, oranje pompoensoep aan!
 
Een gesmaakte actie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Een 
WIJ verhaal in Zwevegem, daar gaan wij, ook in 2017!   

TERUGBLIK - PAUL DEPREZ 
EREBURGEMEESTER EN ERESENATOR

POMPOENSOEP VOOR EEN WIJ VERHAAL IN ZWEVEGEM!

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

Een kleine attentie (dit jaar met een 
rietje) staat symbool voor een groot 
respect. Bedankt voor de dagdagelijkse 
zorg voor onze kleintjes.

JIJ BENT ONS 
FAVO-RIETJE! 

CD&V ZWEVEGEM VRIENDENFEEST

Een jaarlijkse gewoonte, 1ste zondag van 
februari, CD&V-vriendenfeest voor leden en 
sympathisanten. Gastspreker was Koen Geens, 
Minister van Justitie. Hij bracht een inspirerende 
toespraak over de samenleving, het WIJ-verhaal 
en de uitdagingen voor de toekomst.

4e Goed Gezind Certificaat voor Palmer 
Vandemeulebroecke die jarenlang de drijvende 
kracht was achter Food 4 All in Zwevegem. 
“Ik draag dit Goed Gezind Certificaat op aan 
iedereen die zich jaren lang inzette voor Food 
4 All” 

ONTBIJTFORMULE 
EEN SUCCES

Minister Koen Geens

Foto’s:
Fotografie Bart Colson Zwevegem
Geert Vanhessche
Barbara Demeulenaere 

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

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

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

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!

COLOFON


