
Afdeling Zwevegem was aanwezig op de grote CD&V 
familiedag eind mei in Plopsaland De Panne.

De weergoden leken ons “goed gezind”, bewolkt maar 
droog weer, zelfs af en toe een zonnestraaltje.  De vele 
CD&V-leden maakten er duidelijk mee het mooie weer! 
Een hartelijk welkom van onze voorzitter Wouter Beke. 
In zijn toespraak beklemtoonde hij nogmaals dat CD&V 
volop inzet op een kinderbijslag die jonge gezinnen 
versterkt en die, met een sociale toeslag, echt àlle 
kinderen àlle kansen geeft. 

Na een optreden van de nieuwe K3 trokken onze 
Zwevegemse gezinnen het park in voor een dag vol 
plezier! 

Voor wie de studio100 drukte wou ontlopen, was 
er een gegidste WOI- toertocht. Een geslaagde 
familiedag, alleen maar blije gezichten op de terugweg.

VERDER OOK:
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Zwevegem

   
een       appeltje  

voor    de   dorst    

Zondag 2 oktober 2016 
van 14u30  tot  17u30  

 een organisatie van  

 CD&V       Zwevegem  
 

Hoeve Hof ’t Klokhuis , Vinkestraat 7 , 8554 Sint-Denijs 

        ! Iedereen welkom ! 

 
!! Rondleiding en Proeverij voor groot en klein !! 

 
Geschatte starttijden 14u30 – 15u30 ( kinderen ) – 16u30 

 

                          Aangepast schoeisel vereist 
Meer info : 

www.zwevegem.cdenv.be 

Mogelijkheid 

tot 

appelpluk  

AANGEPAST SCHOEISEL VEREIST!!
MEER INFO: www.zwevegem.cdenv.be



ONZE BEZORGDHEID:
 › Betaalbaarheid
 › Voldoende ruimte voor club- en 

schoolzwemmen
 › Recreatief waterplezier

CD&V pleitte van bij de start van het dossier 
om de renovatie van het huidige bad grondig 
te bekijken. De studie verdween echter in de 
kast, zonder ernstige afweging nieuwbouw 
versus renovatie. Het werd in Zwevegem dus een 
nieuwbouw, een 25m-bad op het groene terrein 
naast de tennis. 
 
Dat we moeten inboeten op grootte van het bad 
is door het huidig bestuur al enige tijd beslist: we 
gaan van een lengte van 50m naar een 25m bad. 
Uiteindelijk daalt de oppervlakte aan zwemwater 
voor het grote bad van 800m² naar 625m². Het 
peuterbad blijft nagenoeg even groot, en er 
komt 40m² warme lagune terwijl we nu enkele 
borrelbaden hebben.

CD&V voerde de druk op om méér dan de 6 
gevraagde banen in het bestek te realiseren, wat 
uiteindelijk resulteerde in 10 banen. Toch zal het 
puzzelen blijven om elke club, elke school, de 
sportieve baantjestrekker en de familie op zoek 
naar waterpret de nodige ruimte te geven.

Wat de betaalbaarheid voor het zwemmen 
betreft, stellen we vast dat het huidig bestuur 
sinds 2014 een jaarlijkse zuivere tariefverhoging 
van 2% hanteert, los van enige prijsindex. Maar 
daar bovenop zal zwemmen in het nieuwe 
zwembad nog een stuk duurder worden. 

Enkele uurtjes waterpret voor de Zwevegemse 
jonge gezinnen worden zo een koude douche.

CD&V Zwevegem kan zich niet verzoenen met 
de tarieven voor gezinnen en vraagt aan het 
gemeentebestuur om hier corrigerend op te 
treden, zeker voor kwetsbare gezinnen. Verder 
vraagt CD&V Zwevegem aan de private partner 
om als uitbreidingsinvestering een glijbaan te 
voorzien, een must-have element voor waterpret 
bij kinderen.

Lees meer over de tarieven op: 
www. zwevegem.cdenv.be

NIEUW ZWEMBAD ZWEVEGEM: 
KLEINER, DUURDER ÉN GÉÉN GLIJBAAN MEER!



DISTELS EN BRANDNETELS 
OP EEN VOETPAD... 
TOCH LIEVER NIET. 

Onlangs hekelde CD&V de onverzorgde look door 
overwoekering van onkruid op bepaalde openbare 
plaatsen in onze gemeente. Niet echt een staaltje 
van citymarketing! Alle begrip voor de diensten 
(groendienst, ’t Alternatief), het is geen sinecure 
om na onze natte junimaand de onkruidgroei bij 
te benen. Bovenop komt nog het verbod op het 
gebruik van chemicaliën. Met het verlof loopt de 
achterstand meestal nog op.

Enkele voorbeelden: “In de Bellegemstraat voorbij 
de Kreupel, een vluchtheuvel overwoekerd door 
distels, van de originele aanplanting geen spoor 
meer, het voetpad langs de Otegemstraat naar de 
Wulfsberg toe vol distels en brandnetels. In alle 
deelgemeenten zijn er dergelijke voorbeelden.”

De schepen verklaarde één en ander maar
volgens CD&V Zwevegem moeten we ook 
structureel lessen trekken voor de toekomst: 
Leveren de alternatieve bestrijdingsmanieren 
voldoende resultaat? Hoe kunnen we de inwoners 
beter betrekken bij het onderhoud van greppels 
en voetpaden? Of moeten we ons gewonnen 
geven aan het onkruid en er leren mee leven? 
Toch niet aan distels en brandnetels op een 
voetpad… 

CD&V Zwevegem denkt in ieder geval mee over 
een aanpak voor de toekomst!

NIEUW 
WOONZORGCENTRUM

Het nieuwe woonzorgcentrum is enkele 
maanden in gebruik. Een plek waar mensen 
met een verhoogde zorgnood wonen en 
genieten van heel goede zorgen, met mooie 
en praktische kamers. CD&V Zwevegem 
hopen dat de bewoners er zich thuis voelen. 

De wachtlijsten zijn fel ingekort. Enkele 
maanden na de aanvraag tot opname, 
kunnen Zwevegemnaren met een verhoogde 
zorgvraag nu al hun intrek nemen in de 
kamer. Positief nieuws dus.

Er zit helaas ook een negatieve kant aan dit 
verhaal. De huidige meerderheid verhoogt 
de prijzen los van de indexaanpassingen.  
Zo stegen de pensioenen niet in 2015, de 
prijzen in het rusthuis stegen wél met 2%. 
Deze prijsverhogingen met 2% wil men 
jaarlijks doorvoeren. 

Vanuit CD&V Zwevegem zullen wij er verder 
op hameren dat prijsstijgingen steeds 
gekoppeld moeten worden aan de index.



De CD&V fractie nam 
het initiatief om een 

herbestemming 
van het voormalig 
bedrijfsrestaurant 
Bekaert, gelegen 
op de site aan het 
gemeentepunt naar 
voor te schuiven. 

Dit gebouw is 
vlot bereikbaar 

en gelegen in een 
groene oase, ideaal 

voor een prachtige 
buitenspeelruimte. De 

centrale ligging dicht bij het 
gemeentepunt, het bedrijventerrein, 

de gebouwen van Ubuntu en het sportpunt is een 
enorme troef. En een kinderopvang in de buurt 
van de werkplek is zeker een meerwaarde voor 
huidige en toekomstige jonge medewerkers.

CD&V Zwevegem dringt aan bij het bestuur 

om naast de functie als bergruimte voor de 
verenigingen te kijken om deze site kwalitatief 
in te vullen als gemeenschappelijke locatie 
voor (buitenschoolse) kinderopvang en 
vakantiewerking. Uiteraard mits de nodige 
investeringen in het gebouw en de omgeving. 
Recent vernamen we dat het College het 
voorstel genegen is en het zal onderzoeken. 
De meerderheid volgt dus het advies van de 
oppositie en CD&V Zwevegem juicht dit toe.

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

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, DE GEDREVEN PROVINCIE
U kent de provincie West-Vlaanderen ongetwijfeld van de provinciale domeinen en de 
toeristische fietsroutes. Maar uw provinciebestuur organiseert veel meer en dit komt ook 
de Zwevegemnaar ten goede!

Wist u b.v. dat:

• Op 14, 15 en 16 oktober maar liefst 2 711 
kunstenaars zullen deelnemen aan het 
provinciale initiatief ‘Buren bij kunstenaars’?

• De provincie ruim 36 000 “Zontastische 
vakantiepakketten” met petjes en zonnecrème 
uitdeelde bij o.a. jeugdbewegingen om de 
vakantie zon-veilig te houden?

• De schoolfietsroutekaart voor secundair 
onderwijs geen papieren kaart meer is maar 
een digitale? www.schoolfietsroutekaart.be

• De brochure “Juf, gaan we op stap” een 
bundeling is van maar liefst 107 mogelijke 
klasuitstappen in Midden- en Zuid-West-
Vlaanderen?

• De provincie nauw samenwerkt met de 
techniekacademie?  

• De gemiddelde besparing bij de provinciale 
groepsaankoop groene energie maar liefst 310 
euro per gezin was?

• De provincie met “Het Stadlandschap Leie en 
Schelde” de natuur en het landschap in Zuid-
West-Vlaanderen wil versterken? 

• “Je Wildste Westen” garant staat voor 
avontuurlijke arrangementen langs het Kanaal 
Bossuit-Kortrijk? 

• De provincie zorgt voor een nieuwe fiets- en 
wandelverbinding tussen Transfo en de Gavers 
in Harelbeke?

IDEALE LOCATIE VOOR KINDEROPVANG EN VAKANTIEWERKING

Gedeputeerde Guido Decorte & Voorzitster 

Provincieraad Eliane Spincemaille


