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SAMEN PAKKEN WE 
DE TOEKOMST VAST …

... CD&V Zwevegem wenst je alvast een voorspoedig en gezond 2015 toe !!!

Voor het woon- en zorgcentrum St-Amand te Zwevegem wordt 2015 alvast het jaar van de afwerking en aansluitend in 
2016 de ingebruikname van de nieuwe vleugel.
De ruwbouwwerken schieten goed op en binnenkort kan gestart worden met de afwerking binnenin.
Uit de voorgelegde financiële cijfers voor 2014 en 2015 blijkt duidelijk dat het huidige bestuur dan toch de door CD&V 
aangelegde spaarpot gevonden heeft want er wordt niet minder dan 5.000.000 euro uit deze spaarpot aangewend.

CD&V is verheugd dat de inwoners van Zwevegem binnenkort van het resultaat zullen kunnen genieten van 
het dossier dat in de vorige legislatuur door het CD&V bestuur voorbereid en opgestart werd ! 
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Dankzij het investeringsdossier voor 
de linkervleugel dat door het vorige 
CD&V bestuur opgestart werd komen 
er vanaf  2016 zo’n 37 plaatsen bij maar 
toch zal de vraag groter blijven dan het 
aanbod. 

Om opgenomen te kunnen worden 
moet men voldoen aan algemene voor-
waarden (zoals leeftijd en zorgprofiel) 
en ook de woonplaats speelt een rol. 
Wie voldoet komt op een wachtlijst die 
momenteel ongeveer 600 aanvragen 
telt. Tussen deze aanvragen zitten veel 
personen die een aanvraag gedaan heb-
ben uit voorzorg maar eigenlijk mo-
menteel nog niet zorgbehoevend zijn.
Om de wachtlijst te beperken werd er 
door het beleid en de diensten een wij-
ziging voorbereid.  CD&V staat achter 
dit initiatief  maar waakt er over dat 
onze eigen inwoners optimale kansen 
blijven krijgen. In de eerste plaats de 
inwoners van Zwevegem die niet meer 
thuis kunnen blijven door een te grote 
zorgbehoefte.
 
Het voorstel om een kandidaat pas als 
inwoner van Zwevegem te beschouwen 
indien hij/zij voorafgaandelijk aan de 
dag van inschrijving minstens reeds 5 
jaar in (een deelgemeente van) Zwe-
vegem gedomicilieerd is vindt CD&V 
een correcte voorwaarde. Mensen die 
nooit in Zwevegem gewoond hebben 
nemen dan niet de plaats in van “onze” 
inwoners. 
Het voorstel om mensen die nog vol-

ledig zelfredzaam zijn niet meer op de 
wachtlijst toe te laten kan CD&V ook 
nog volgen. Dit resulteert immers in 
een wachtlijst van uitsluitend mensen 
met een reële vraag tot opname en een 
grotere zorgbehoefte.

Het initiële voorstel voorzag ook 
dat mensen met enkel een “familiale 
binding met Zwevegem” op de lijst 
kunnen staan.  Dit opent de poort voor 
verregaande willekeur aangezien dit een 
zeer rekbaar begrip is.  Bovendien was 
de kans groot dat de lijst hierdoor terug 
langer zou worden i.p.v. korter. Zoiets 
kan voor CD&V echt niet omdat alle 
objectiviteit dan weg is en dit in het 

nadeel van de Zwevegemse bevolking 
is.  Na een pittige discussie op de raads-
zitting zelf  resulteerde de tussenkomst 
van CD&V in het schrappen van deze 
mogelijkheid. 

Ook het voorstel om de aanvaarding 
van personen die voorafgaandelijk aan 
de dag van inschrijving geen 5 jaar in 
(een deelgemeente van) Zwevegem 
gedomicilieerd waren te laten afhangen 
van de beslissing van een comité kon 
leiden tot (politieke) willekeur.
CD&V stelde voor om enkel af  te 
wijken van die 5 jaar als die persoon de 
helft van zijn/haar leven hier gewoond 
heeft. Het bestuur wou dit niet en redu-
ceerde dit tot 20 jaar. Op deze manier 
krijgen mensen die geruime tijd hebben 
bijgedragen aan de gemeente Zweve-
gem ook de kans om te genieten van 
onze dienstverlening.   

Een reglement is nooit perfect maar 
totale willekeur werd alvast voorko-
men …

CD&V vermijdt totale willekeur bij de 
bijsturing van de wachtlijsten
Ieder van ons hoopt vroeg of laat te kunnen genieten van een 
mooie “oude dag” in onze vertrouwde omgeving. Dank zij diverse 
thuiszorgdiensten is dit gelukkig ook meer en meer haalbaar. 
Als de gezondheid niet meer toelaat om thuis te blijven is een 
woonzorgcentrum een goede oplossing. Het is immers vooral een 
“thuis” waar de bewoners de nodige zorgen krijgen. Jammer ge-
noeg is de vraag meestal groter dan het aanbod, zo ook voor het 
OCMW-Woonzorgcentrum Sint-Amand in Zwevegem.

Het thema “Zorgrecht – zorgplicht” 
bracht de senioren van de CD&V afde-
ling van Zwevegem bijeen op dinsdag 9 
december.
En wie kon hen daarbij beter begelei-
den dan Peter Degadt, directeur van 
Zorgnet Vlaanderen.
In een boeiende causerie bracht hij het 
thema en ging daarbij de uitdagingen 
voor de toekomst niet uit de weg. Van 
vergrijzing naar verwitting, van aanbod 
versus grote opvangnood: het is meer 
dan duidelijk dat de ouderenzorg fel 

onder druk staat. Blijft onze gezond-
heidszorg betaalbaar en wat met de 
overconsumptie ? 
Kortom, het werd een zeer interessante 
namiddag en met een boodschap naar 
onze vertegenwoordigers toe is dat niet 
in dovemansoren gevallen.

De gezondheids- en ouderenzorg 
die steeds een der hoofddoelen van 
onze partij zijn geweest moeten 
verder voor onze verkozenen een 
hoofddoel blijven.

CD&V senioren 
Zwevegem zijn 
bekommerd om 
de zorg
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Op de dag van de onthaalouder verraste Vrouw en maat-
schappij van CD&V afdeling Zwevegem de onthaalouders in 
onze gemeente met een bezoekje en een lekkere attentie als 
dank voor hun grote inzet en zorg voor alle kinderen in onze 
gemeente.

CD&V blijft ijveren voor meer opvangplaatsen in onze 
gemeente want die zijn er nodig om de combinatie arbeid 
en gezin van jonge ouders mogelijk te maken. Er moet ook 
werk gemaakt worden van een volwaardig statuut voor de 
onthaalouder.

Op zondagmorgen bracht een delegatie van Vrouw en 
Maatschappij een bezoek aan Villa Kakelbont, waar ze vol 
bewondering konden luisteren naar het vele werk die de 
onthaalouders dagelijks doen.

Dank aan alle onthaalouders 

Binnen het masterplan van de Transfo-
site in 2005 nam het provinciebestuur 
het engagement om op de site “avon-
tuurlijk sporten” te organiseren. 
Avontuurlijke uitdagingen zoals hoog-
touwenparcours, deathride, comman-
dobrug, reuzenladder, pamperpaal en 
teambuildingactiviteiten worden reeds 
geruime tijd aangeboden aan scholen, 
groepen en particulieren. 
Begin 2015 opent nu ook de duiktank 
zijn deuren voor het publiek. Het 
betreft een unieke duikinfrastructuur 
met een diameter van 20m en een 
diepte van 15m. De bvba Oenanthe zal 
naast het avontuurlijk buitensporten 
ook instaan voor de uitbating van de 
duiktank. De natuursportonderneming 
zal hiervoor worden bijgestaan door de 
Nederlandstalige Liga voor Onderwa-

teronderzoek en -Sport (NELOS).
De werken aan de duiktank gingen in 
september 2013 van start. Eind 2014 
zal de realisatie voltooid zijn. Daarna 
wordt de duiktank exploitatieklaar 
gemaakt. Dit omhelst het vullen en op 
temperatuur brengen van het water 
alsook het inrichten en aanbrengen van 
belevingsmateriaal.
De ontwikkeling van deze bijzondere 
bovenlokale infrastructuur kadert bin-
nen de ontwikkeling van de Zuid-West-
Vlaamse regio als regio voor avonturen- 
en watersport met als hoogtepunten de 
Transfosite in Zwevegem en provincie-
domein De Gavers. Ook de verbinding 
voor recreanten tussen de twee locaties,  
op 4 km van elkaar gelegen, wordt in de 
toekomst geoptimaliseerd.

Dag van de onthaalouder

Eliane Spincemaille, Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle,  Roos 
Callewaert, Myriam Laverge en Barbara Demeulenaere danken de 

uitbaters van Villa Kakelbont voor hun inzet.

Provincie opent haar duiktank 
op de Transfosite
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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:  
dupuisd@skynet.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

Colofon
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In 1989 werd Roos Callewaert, echtge-
note van Camiel De Praeter uit de Vier-
keerstraat in Heestert aangesteld als lid 
van de Zwevegemse OCMW-raad voor 
CD&V. Dit was een logisch vervolg op 
haar sociaal engagement als bestuurslid,  
ondervoorzitter en voorzitter van ACW 
Heestert. 
Gedurende 26 jaar nam Roos haar taak 
in de OCMW-raad nauw ter harte en 
woonde ze de  talloze avondlijke verga-
deringen bij om er de CD&V-standpun-
ten te verdedigen. Roos zette zich o.a. 
in voor meer en goede kinderopvang en 
had bijzondere aandacht voor werk voor 
iedereen. Daarnaast ijverde ze ook voor 
betaalbare huur, sociale woningbouw, 
goede zorg en opvang van ouderen. 
Vanaf  1 januari 2015 geeft Roos de fak-
kel door aan Eric Francoys. 
Eric Francoys uit de Gauwelstraat in 
Heestert is leraar wiskunde, leerlingen-
begeleider en coördinator in het St Jan 
Berchmanscollege te Avelgem. In 2006 
werd Eric verkozen als gemeenteraads-

lid en werd hij politieraadslid en voorzit-
ter van de commissie financiën.
Eric wil blijven streven voor een aan-
gename gemeente met een waaier aan 
activiteiten waarbij het beleid de jeugd-
werking en het vele vrijwilligerswerk in 
het sociaal netwerk goed ondersteunt. 
Ook een goeie mobiliteit met een veilig 
netwerk van wegen, een oplossing 
voor de dorpskernen van Heestert en 
Moen en aandacht voor goed uitgeruste 
fiets- en wandelpaden vindt hij heel 
belangrijk. Tenslotte wil hij zich ook 
inzetten voor een veelzijdige gemeente 
met betaalbare energie, huisvesting voor 
iedereen, thuiszorgdiensten op maat 
en een kwalitatief  hoogstaande opvang 
voor ouderen.
Langs deze weg danken wij Roos voor 
de vele jaren inzet en het geleverde 
werk. Wij zijn er van overtuigd dat 
Eric haar taak in de OCMW-raad met 
veel enthousiasme zal overnemen en 
wensen hem veel succes met zijn nieuw 
mandaat! 

Verkeers-
veilig 
ontbijt 
JONGCD&V
JONGCD&V hecht veel belang aan de 
verkeersveiligheid in en rond onze ge-
meente Zwevegem. Om dit nogmaals 
in het daglicht te zetten organiseerde 
JONGCD&V Zwevegem op zondag 5 
oktober een ontbijt-quiz.

Tijdens een lekker en gezond ontbijt 
konden de aanwezigen zich wagen 
aan een verkeersquiz met als doel het 
behalen van het enige echte CD&V 
rijbewijs. 

De verkeerskennis van de ene persoon 
was duidelijk verschillend van de ande-
re maar iedereen kon veilig en voldaan 
terug naar huis, met of  zonder CD&V 
rijbewijs. Kortom deze gesmaakte for-
mule leverde een geslaagde en leerrijke 
zondagmorgen op!

Dank aan allen die zich inzetten 
voor meer verkeersveiligheid !

Noteer in uw agenda 
CD&V Vriendenfeest 
Zondag 1 februari 2015 vanaf  10u in OC Ter Streye in Sint-Denijs
Gastsprekers zijn Vlaams minister Joke Schauvliege & nationaal voorzitter Wouter 
Beke.
Meer info www.zwevegem.cdenv.be

CD&V Senioren nodigen Herman Van Rompuy uit
Dinsdag 17 maart 2015. 
Iedereen welkom ! 
Meer info www.zwevegem.cdenv.be

Wissel in de OCMW-raad


