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Een dorpsgemeenschap leeft, bloeit en groeit. Dat is niet anders in onze deelgemeente Otegem. 
Met zijn talloze clubs en verenigingen gonst het er elke week van de activiteiten. Het hoeft dus 
ook niet gezegd dat dit ons gelukkig maakt en dat mandatarissen en beleidsverantwoordelijken 
maar al te graag meewerken aan een leefbaar Otegem.
Vanzelfsprekend veranderen ook de noden en wensen van de inwoners, bijna even snel als die 
van de jachtige maatschappij waarin we leven en werken. Gelukkig komt dit fenomeen in onze 
plattelandsgemeente minder sterk voor. De sociale verwevenheid en een betere integratie zor-
gen ervoor dat elkeen zich “thuis” kan voelen in Otegem.
Toch stonden we de laatste jaren niet stil en werd onze gemeente her en der verfraaid en ver-
beterd. Vele voetpaden werden onder handen genomen en ook de wegenis wordt systematisch 
aangepakt. Ook de bbus heeft ondertussen zijn nut reeds bewezen want de Otegemnaar is één 
van de trouwste bezoekers aan dit pilootproject met niet alleen een uitgebreide (bibliotheek)
uitleendienst maar ook een dienstverlenende servicepost.
Indien je de bbus nog niet bezocht hebt nodigen wij je alvast uit dit bij de eerstvolgende gele-
genheid zeker eens te doen. Ontdek hem en je zal versteld staan!
(Nog meer over Otegem op pagina 4 en 5!)

Rittenschema bbus
Maandag 8.40 u. - 12 u. school Otegem 

(alleen op schooldagen)
Dinsdag 16.30 u. - 18 u. kerk Otegem

Woensdag 14.30 u. - 16 u. kerk Otegem

Contact bbus
Je kan de bbusmedewerkers bereiken tijdens de rijtijden op 

het nummer 0498/17 77 71. Mailen kan op bibus@zwevegem.be

Otegem in ’t nieuw…
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Ontsluiting BPA Kerkeweg

Een vernieuwd & veiliger Sprotje!

Samen voor een leefbaar otegem in groot-zwevegem!

Deze ontsluiting zorgt niet alleen 
voor een vlottere bereikbaarheid 
van deze wegen, maar ook een ver-
betering van het woon- en leefcom-
fort voor een groot gedeelte van de 
Pontwijk.

De aansluiting van de Surre-
montstraat met de Scheldestraat 
leverde niet alleen opnieuw 10 
kavels bouwgrond op, maar bo-
venal kwam hierdoor een prak-
tische ontsluiting tot stand die 

door menige bewoner al veelvul-
dig gebruikt wordt.

De inrichting werd volledig her-
bekeken teneinde de beschikbare 
ruimte zo optimaal mogelijk te kun-
nen benutten. Naast de compleet 
nieuwe en attractieve speeltuigen 
werd het trapveldje ook aangepakt 
en voorzien van een nieuwe ballen-
vanger.

Ook de heuvels voor de Cyclo 
Cross werden anders ingepland. 
Het resultaat mag gezien zijn en 
aan de kinderen te merken vallen 
alle nieuwe “attracties” serieus in 
de smaak. We hopen dan ook dat 
de geleverde inspanningen zullen 
leiden tot een aangename rustzone 
voor jong en oud, waar het heerlijk 
toeven is met de hele familie.

Wenst u lid te worden van CD&V 
Otegem? Dan kunt u contact opne-
men met:
Yves Goemaere
Voorzitter CD&V Otegem
Populierenlaan 16
8553 Otegem
0476/44 98 96
yvesgoemaere@gmail.com
yves.goemaere@zwevegem.be

Als beleidspartij zijn we uitermate verheugd met de fi-
nale uitvoering van de ontsluiting van de BPA Kerkeweg, 
zeg maar de 2de toegangsweg naar de Maurice Decrae-
nestraat, de Minister Lavensstraat, het Jozef Ysenbaert-
plein, de Brouwerijstraat, de Blauwvoetstraat, de Hees-
tertstraat en de Surremontstraat. 

Op zondag 8 mei ‘11 werd het vernieuwde Sprotje of-
ficieel ingespeeld door de lokale jeugd. Dit vernieuwde 
speelterrein kwam er in samenwerking met de Gemeen-
telijke Sport- en Jeugddienst maar mede ook na advies 
van de Gemeentelijke VZW Jeugdinfra, KV Blauwvoet 
Otegem en KWC Otegem Boven.



… het aanbod kinderopvang uitge-
breid wordt voor groot-Zwevegem 
naar de herfst, kerst, krokus- en 
paasvakantie?
Elke dag kunnen de kinderen er 
terecht van 7u30 tot 18u.  Er wordt 
samengewerkt met de reeds be-
staande initiatieven zoals de grab-
belpas en de sport- en bibweek.  
Dit nieuwe initiatief  richt zich tot 
kinderen van 2,5 tot 8 jaar.
De begeleidsters, die nu reeds 
instaan voor de opvang op woens-
dagnamiddag in de scholen, zul-
len de activiteiten verzorgen. Lees 
alles over dit nieuw initiatief  in de 
vakantiebrochure voor de komende 
herfstvakantie, die via de scholen 
aan alle ouders zal worden bezorgd! 

… er nieuwe speeltoestellen aange-
kocht worden voor de speelpleinen 
in het gemeentepark, de Kanaal-
straat en Te Winckele?

… je ook voor babyboekjes terecht 
kunt in de bib?
Omdat kinderen belangrijk zijn!

… een gezonde geest belangrijk is 

voor jong en oud?
Heb je wel eens een geweldige dag 
gehad waarin alles leek mee te zit-
ten? Heb je ook van die momenten 
waarop je met de handen in het haar 
zit, je gebukt gaat onder de stress, je 
verdriet hebt? Heel wat anders om 
met die gevoelens om te gaan! De 
“Fit in je hoofd, goed in je vel”-
campagne liep in onze gemeente 
van 4 tem 14 oktober! Omdat ”je 
goed voelen” belangrijk is!
Nood aan tips? 
Volwassenen kunnen nog steeds 
terecht op www.fitinjehoofd.be en 
jongeren hebben een eigen webstek 
www.noknok.be

… Zwevegem over de meest po-
lyvalente schietstand van België 
beschikt en dit door een mooie 
samenwerking?
Het investeringsdossier voor de 
digitalisering van de doelen werd 
voor de helft gedragen door de 
provincie West-Vlaanderen, voor de 
andere helft door de gemeente, de 
schuttersfederatie en de club samen.  
Een thuisbasis voor topsporters 
waar ook de recreatieve sporters en 

personen met een beperking wel-
kom zijn!

… 2011 door de Europese Ge-
meenschap uitgeroepen is tot het 
Europees Jaar van het Vrijwilligers-
werk?
De Zwevegemse vrijwilligers die 
actief  zijn binnen zorg en welzijn 
verdienen, net als hun collega’s in de 
sport- jeugd- en cultuursector, een 
dikke proficiat!
Waar vind je ze? In het woonzorg-
centrum, in de voedselbank, in de 
gezinsbond, in de buurtwerking, in 
het kinderconsultatiebureau, in de 
zelfhulpgroepen, bij ziekenbezoek-
organisaties, enz. enz. Wees welkom 
op het vrijwilligersfeest (zorg en 
welzijn) op zaterdag 22 oktober in 
Transfo.  
Omdat vrijwilligers onmisbaar en 
onbetaalbaar zijn!
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Wist je dat...

Zwevegem sportgemeente
De sporthal in sportpunt 2 (in 
het zwembad) wordt gereno-
veerd.  De sportvloer, die aange-
legd werd in het jaar 1977, ver-
toonde ernstige vorm van slijtage 
en de gemeente werd laatst ook 
geconfronteerd met de veran-
derde reglementering inzake de 
basketbalbelijning; een beslissing 
van de internationale basketbal-
federatie.

Gezien de basketbalclubs een 
sterke werking hebben ontplooid 
in Zwevegem, is de gemeente 
genoodzaakt deze belijningen aan 

te passen in Sportpunt 2, in de 
gemeentelijke feesthal, in het ge-
meentelijk ontmoetingscentrum 
De Kappaert en in het gemeen-
telijk ontmoetingscentrum te 
Otegem. 

Rekening houdend met een reeks 
hangende problemen in Sport-
punt 2 werd uiteindelijk beslist 
om een grondige renovatie van 
de sporthal uit te voeren. De 
sportvloer wordt volledig ver-
nieuwd. De benedentribune, die 
al 40 jaar in gebruik is, wordt ver-
wijderd en vervangen door een 

nieuwe tribune met 100 zitplaat-
sen. 2 extra toegangen maken het 
mogelijk dat ook de boventri-
bune gebruikt kan worden. Een 
extra nooduitgang zorgt voor de 
veiligheid van de bezoeker. De 
totale raming van de werken be-
draagt 246.119 euro inclusief  btw 
+12.306 euro ereloon ontwerper. 
De werken zijn gepland tussen 
april en begin september 2012.
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Samen leven. Samen geven. Samen 
delen. Samen nemen. Samen wonen. 
Samen werken. Samen winnen. Samen 
wenen. Samen uit. Samen thuis. Samen 
bouwen. Samen sturen. Samen denken. 
Samen doen...

En doet u mee met CD&V?
Want samen is super.


