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Beste inwoners van Zwevegem,

In het voorbije jaar ontmoetten wij, 
vanuit CD&V, velen van u tijdens één 
van onze goedgezinde activiteiten. 
Denk hierbij bvb aan onze actie 
“de boer op”, onze “bonte buurt 
babbel” op Zwevegem Kermis, onze 
“gratis soepactie” op de kerstmarkt, 
de “ontbijtvergadering” voor 
onthaalouders, het “onderwijsdebat” 
van JONGCD&V,  de activiteiten van 
de CD&V senioren en de vele andere 
momenten. 

Telkens opnieuw zijn wij er vanuit CD&V 
om te luisteren naar wat u bezig houdt, 

naar wat u gelukkig maakt en naar wat 
nog beter kan in onze gemeente. 

CD&V - de Vlaamse Christendemocraten 
– is, meer nog dan een politieke 
partij, vooral een brede beweging van 
geëngageerde mensen. CD&V profileert 
zich als enthousiaste partner van 
gezinnen, ondernemers en verenigingen. 
Want wij liggen wakker van datgene 
waar u van droomt. En… we maken er 
graag samen werk van! Vandaar dat wij 
er over waken dat Zwevegem zijn rol als 
sterke gemeente verder waar kan maken. 
Maar tegelijk willen we werk maken 

van een grotere leefbaarheid in onze 
wijken en deelgemeenten. Zo bouwen 
we verder aan hechte buurten, waar 
het goed is om te wonen, te leven en 
te werken. Laat ons daar samen de 
schouders onder zetten om van 2016 in 
Zwevegem een goed jaar te maken, voor 
jou, voor mij en voor de hele buurt. Daar 
gaan WIJ voor in 2016.

 Een gelukkig en vooral gezond 2016 
gewenst !!!

 Isabelle Degezelle,
Voorzitter CD&V Zwevegem

zwevegem.cdenv.be

informatieblad CD&V jaargang 16 - januari 2016

ZWEVEGEM
GOED GEZIND 

ONDERWEG

NIEUWJAARSWENSEN



2
4

NIEUWS UIT DE 
OCMW RAAD
In de vorige Direct schreven we 
dat CD&V blijft aandringen op 
bijkomende flatjes of betaalbare 
assistentiewoningen, bij 
voorkeur in de buurt van het 
woonzorgcentrum.  We voegden 
er aan toe dat het Leanderhof 
ideaal gelegen is en dat we hopen 
dat het OCMW de zorgpartner 
mag worden in deze nieuwe 
realisatie.
Welnu, onze gebeden werden 
verhoord !

OCMW raad met spaarvarken

Toen in 2012 het RUP (Ruimtelijk Uitvoe-
ringsplan om bestemming industrie op te 
heffen) opgemaakt werd door het toenma-
lige schepencollege, was het de bedoeling om 
deze site voor wonen, voor handel én voor 
stedelijke activiteiten (zoals assistentiewonin-
gen en kinderopvang) te bestemmen.   Van 
zodra het project voorgesteld werd door de 
ontwikkelaar  werd er, zowel in gemeenteraad 
als in OCMW raad, vanuit onze fractie sterk 
aangedrongen dat het OCMW de bevoor-
rechte zorgpartner zou moeten worden in het 
Leanderhof.  
Door deze assistentiewoningen aan te kopen 
kan het OCMW een eigen beleid voeren, 

zonder afhankelijk te zijn 
van andere partners. Het 
OCMW heeft  trouwens 
een  jarenlange expertise 
op zorgvlak en het kun-
nen verwerven van 50 
assistentiewoningen op 
buurgrond is een unieke 
kans.  Deze entiteiten zelf 
uitbaten zorgt er voor dat 
het ‘openbare aanbod’ 
van woonzorgcentra en 
thuiszorgdiensten op 
een efficiënte, effectieve 

en betaalbare wijze gerealiseerd kan worden.  
Het OCMW kan hiermee tegengewicht bie-
den aan de winst gedreven private onderne-

mingen in de zorgsector. 

Maar hoe kan het OCMW de aankoop, t.b.v. 
meer dan 11 miljoen EUR, betalen ?
Alleen dank zij de spaarpot van meer dan 
5 miljoen EUR uit de vorige legislatuur ! 
Maar ook dank zij de intensieve dossiervoor-
bereiding door CD&V én de uiteindelijke 
toezegging in 2012 van 7 miljoen EUR VIPA-
subsidies (die recentelijk integraal uitbetaald 
werden) voor het nu lopende bouwproject 
van de linkervleugel in het woonzorgcentrum. 

Pas na veel aandringen besliste de meerder-
heid op de valreep (de dag vóór de projectont-
wikkelaar de particulieren liet intekenen voor 
de aankoop van wooneenheden) om toch de 
50 assistentiewoningen via het OCMW aan 
te kopen. 

Het enige minpunt aan deze aankoop betreft 
het feit dat het college opnieuw alles puur fi-
nancieel benadert. Samen met hun intentie 
om jaarlijks alle prijzen in het woonzorgcen-
trum stelselmatig met 2,5% te verhogen (zelfs 
als de reële indexstijging veel lager ligt) plaatst 
dit een domper op ons enthousiasme. Sociale 
zorg mag immers iets kosten want moet 
vooral betaalbaar blijven voor iedereen.  
CD&V zal dit dossier dan ook van heel nabij 
en heel intensief blijven opvolgen om hierover 
te waken. 

Wissel in de OCMW Raad 

Koen Demeestere verlaat na 21 jaar de 
Zwevegemse OCMW-raad. 
In een ver verleden sprak Guido Breda zali-
ger hem aan om zich, als lid van het ACW 
Moen, te engageren.
In zijn mandaatperiode ging hij heel gedre-
ven aan de slag en vond hij voldoening en 
goesting in zijn werk als lid van achtereen-
volgens de Kascontrole,  het Vast Bureau, 
het Overlegcomité en het comité Bouw. 
In dit laatste comité volgde hij de laatste 2 
legislaturen de nieuwbouw van de linker-
vleugel van ons Rustoord heel nauwlettend 
op . De expertise die hij beroepsmatig op-
bouwde  kwam hem daarbij heel goed van 
pas.
Hij heeft, zoals hij het zelf omschrijft, altijd 
geprobeerd om rekening te houden met de 
zwakkeren in de Zwevegemse samenleving. 
Op 1 januari 2016 wordt hij, zoals ge-
pland, opgevolgd door Vic Ravelingeen.
Vic is een jong (29 jaar ! ), spontaan en so-

ciaal persoon met een luisterend oor voor 
anderen en steeds bereid om zich in te zet-
ten voor anderen, zonder onderscheid.  De 
hiervoor benodigde dosis energie doet hij 
op in de tennissport.
Gevraagd naar zijn speerpunten over zich-
zelf antwoordt hij:
“Met frisse en jonge ideeën wil ik een meer-
waarde zijn in de politiek.  De mix van jon-
geren en mensen met ervaring zorgen voor 
een gezond evenwicht in de politiek. Op deze 
manier kunnen we streven naar een sterke 
gemeente Zwevegem. Mijn aandacht gaat 
onder andere naar  voldoende kinderopvang, 
betaalbaar wonen en voldoende aandacht 
voor jonge mensen en hun noden”.

Wij danken Koen voor zijn jarenlange so-
ciale inzet en wensen hem verder het aller-
beste toe. Vic wensen we veel enthousiasme 
en “goeste” toe in dit nieuw mandaat. 
Met deze wissel biedt CD&V andermaal 

een kans aan een jong talent om zich te 
ontwikkelen in het politieke landschap. De 
verjonging zet zich bij CD&V bijgevolg 
verder door.
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WENSEN AAN DE INWONERS VAN ZWEVEGEM 

CD&V WENST AAN ALLE INWONERS
EEN VOORSPOEDIG 2016 MET …

… een gerestaureerde witte stenen molen 
zodat inwoners en bezoekers van Zwevegem 
terug kunnen genieten van zijn schoonheid

… een voldoende groot en 
aantrekkelijk zwembad zodat 
de inwoners van Zwevegem 
niet naar Kortrijk moeten om te 
zwemmen

… een vlak en breed voetpad 
en veilig fietspad langsheen 

Kortrijkstraat en Avelgemstraat 
nu de overdracht vanuit het 

Gewest naar de gemeente een 
feit wordt

… een vlak en veilig fietspad 
langsheen de Zwevegemstraat 
gesubsidieerd door het 
fietsfonds

… een opwaardering van 
alle deelgemeenten via o.a. 
sfeervolle kerstverlichting die 
volledig operationeel is

… een veilige schoolomgeving
in alle deelgemeenten

… de realisatie van de missing 
link in het Guldensporenpad 
vanaf de Deerlijkstraat tot 
aan de Otegemstraat (project 
Leanderhof) door de provincie

… de vernieuwing van het 
voormalig stationsplein te 
Sint-Denijs door de provincie

… een rijk verenigingsleven 
om jong en oud voldoende 

ontspanningsmogelijkheden 
te bieden alsook passend 

ingerichte plekjes om te spelen, 
te barbecueën, samen te zijn, …
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COLOFON
 

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!
 

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 Ve
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Sfeer – gezelligheid – drank – iedereen – 

oranje – eten  Zwevegem  – wij – spreker 

– jong – interessant –familie – lachen – jij – 

interessant VRIENDENFEEST – 2016 -  

tof  –  tafelen – tradit ie – KINDEREN – 

OC d e  S p o e l e  O t e g em  –  vrienden – welkom – 

cd&v – iedereen – goed gezin – jongeren 

–  duim –   cert i f icaat  – oranje – cd&v 

senioren   welkom – wij – sprekers 

– eten - vrouw & maatschappij – receptie 

– oranje – jong cd&v –  welkom – 

zwevegem – lachen– 

gezelligheid– Pieter  De  Crem      

nieuwjaarswensen – traditie – cd&v – familie - 

welkom -  goed gezind – Tom Vandenkendelaere 

toasten – vrienden – goed gezind – 

lachen – jij – tafelen – iedereen – 

zondag – oranje – wij – samen –  wij 

7 februari – drank – gezelligheid – 

aperit ief –  vanaf 10u – wensen – 

babbelen – iedereen – welkom – cd&v 

MEER INFO : WWW.ZWEVEGEM.CDENV.BE 

 

KERSTMARKT
Naar goede traditie heeft CD&V de bezoekers 
van de dinsdagmarkt tussen Kerstmis en 
Nieuwjaar terug opgewarmd met een tas 
gratis warme pompoensoep. Dank aan allen 
die langs kwamen voor een aangename 
babbel met één van onze bestuursleden.

UITNODIGING 
LIDMAATSCHAP 

Hou je ook van een warme 
samenleving ?

Wil JIJ samen met MIJ 
meer WIJ brengen ?

Sluit je dan aan bij CD&V !

Info via 
info@zwevegem.cdenv.be


