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Beste inwoner,

Als je het als ploeg en bestuur 
goed meent met je gemeente, 
dan behandel je haar als je ei-
gen gezin. Dan investeer je in 
een kwalitatief huis, je maakt 
groene plekjes waar je kinde-
ren kunnen spelen en wil dat 
ze degelijk onderwijs krijgen…
Maar we weten allemaal dat je 
in elk huishouden ook op de 
portemonnee moet letten.
Je kan je nu eenmaal niet alles 
permitteren. Zaaien naar de 
zak.

Met de financiën van de ge-
meente Wevelgem is het niet 
anders. Als een goede huisva-
der en huismoeder hebben we 
de afgelopen jaren goed op ons 
geld gelet. 

En net zoals dat ook in de 
meeste gezinnen gebeurt, kan 
je je dan eens een extraatje 
permitteren zoals nu met de 
verlaging van de personen-
belastingen. Zonder nu zot 
te beginnen doen. Gewoon 
omdat het goed leven is in 
Wevelgem.

Jan Seynhaeve, Lobke Maes en de hele 
CD&V-ploeg van Wevelgem

WEVELGEMSE GEMEENTEBELASTINGEN DALEN

Vlak voor het zomerverlof kan 
onze CD&V-ploeg met goed 
nieuws komen.

We hebben de afgelopen jaren niet 
slecht geboerd. 

We hebben leningen en schulden 
kunnen aflossen, nieuwe investe-
ringen kunnen doen en de belas-
tingen op peil kunnen houden.

Meer nog, door de goede finan-
ciële vooruitzichten kunnen we 
met het gemeentebestuur nu een 
belastingsverlaging doorvoeren.

Vanaf 1 januari 2018 daalt de We-
velgemse aanvullende personen-
belasting van 7% naar 6,8%.

We zitten hiermee in de kopgroep 
van onze regio. Zo zit Kortrijk op 
7,9% of Menen zelfs op 8%.

De verlaging van de belastingen 
is weloverwogen en gebaseerd 
op een gans arsenaal aan cijfers. 
Meer toelichting hierover vind je 
op de binnenbladzijden van dit 
nummer.

Geniet ervan!

WIJ VRIENDEN, 
JIJ OOK? 

CD&V WENST JE EEN PRETTIGE 
VAKANTIE IN ONZE WARME GEMEENTE! 



DE SCHULDEN VAN  
DE GEMEENTE ZIJN 
GEDAALD

In de periode sinds 2012 hebben we stelselmatig 
gewerkt aan het verminderen van de schuld die 
de gemeente historisch heeft opgebouwd. Met 
de huidige uitstaande schuld bevindt Wevelgem 
zich onder het gemiddelde in Vlaanderen. Een 
goed resultaat dus, mede te danken aan het feit 
dat we weinig risico’s nemen met ons geld en 
anderzijds vaak handig gebruik maken van de 
lage rentevoeten op de financiële markt.

WE SPRINGEN ZUINIG  
OM MET PERSONEELS- 
UITGAVEN

In de werking van een gemeente zijn personeels-
uitgaven vaak de grootste hap uit het budget. In 
Wevelgem gaan 42% van de uitgaven naar het 
betalen van lonen voor gemeentepersoneel. De 
personeelsuitgaven zijn heel licht toegenomen 
in Wevelgem, wat niet zo vreemd is door inflatie 
en de spilindex die een paar keer overschreden 
werd waardoor de lonen van ambtenaren ver-
hoogden. Toch blijft Wevelgem met 6,4 gemeen-
tepersoneelsleden per 1000 inwoners een stuk 
onder het Vlaams gemiddelde van 7,3 zitten.

HET GEMEENTELIJK  
PATRIMONIUM STIJGT  
IN WAARDE

Natuurlijk heeft ook een gemeente als Wevelgem 
heel wat gebouwen in eigendom, samen met veel 
materiaal. In de periode tussen 2013 en 2016 za-
gen we het vast actief van de gemeente groeien 
van 150 miljoen euro naar 159 miljoen euro.

WE BLIJVEN INVESTEREN

Met de bouw van een nieuw zwembad, een 
nieuw ontmoetingscentrum in Gullegem, jaar-
lijks onderhoud van onze wegen en voetpaden, 
verkeers- en mobiliteitsmaatregelen of woon-
projecten blijven we verder investeren in onze 
mooie gemeente.
Jaarlijks investeren we meer dan 5,6 miljoen 
euro in onze gemeente.

DE BELASTINGEN ZIJN  
NIET GESTEGEN

Om de werking van een gemeente te kunnen 
garanderen, heft de gemeente een aantal belas-
tingen. De belastingsinkomsten van Wevelgem 
zijn de afgelopen jaren niet veranderd. Als sinds 
2001 betaal je bij ons 7% personenbelastingen 
en 1800 centiemen onroerende voorheffing, 
cijfers waarmee we een stuk onder het Vlaams 
gemiddelde zitten. Dat daalt straks dus tot 6,8%.

ZONDER BLIND TE ZIJN  
VOOR DE GEVAREN

Ondanks onze ambitie blijven we attent voor 
mogelijke bedreigingen. En die zijn er zoals 
minder inkomsten voor de gemeente door een 
ander belastingsbeleid op Belgisch niveau of de 
stijgende pensioenfactuur voor vastbenoemde 
personeelsleden van gemeenten.
Het zorgt ervoor dat we in alles realistisch blij-
ven.

GEZOND WEVELGEM
De afgelopen jaren heeft onze ploeg een gezond financieel beleid uitgebouwd voor onze  
gemeente. Waarop we ons baseren om deze uitspraak te doen? We leggen het je graag uit.
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WEVELGEM IN CIJFERS

SCHULDEN

BELASTINGEN IN 2015

KADASTRAAL INKOMEN (GEMIDDELD)

GEMEENTELIJKE PERSONEELSLEDEN (GEMIDDELD)

€ 38.511.094

€ 760/inwoner

€ 637

7,3 per 1000 inwoners

€ 2 miljoen/jaar

-9,6%

-16%

-12,5%

Je betaalt dus gemiddeld 9,6% minder belastingen in Wevelgem  
dan in de rest van Vlaanderen.

In Wevelgem zijn de woningen lager gewaardeerd  
en woon je dus goedkoper.

Wevelgem heeft dus relatief weinig ambtenaren.

Een daling dus aan een tempo van €2 miljoen/jaar.

€ 30.671.896

€ 679/inwoner

€ 547

6,4 per 1000 inwoners

2016

WEVELGEM

WEVELGEM

WEVELGEM

2013

VLAANDEREN

VLAANDEREN

VLAANDEREN

Succes aan alle studenten!

Is je honger nog niet gestild en wil je nog 
wat meer info? Neem dan zeker eens een 
kijkje op onze website!

www.cdenvwevelgem.be



COLOFON
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WEVELGEM, LEVENDIGE GEMEENTE

Er gebeurt elke dag wel wat in onze mooie gemeen-
te. Iets wat we alleen maar kunnen aanmoedigen. 
We zijn er graag zoveel mogelijk bij. Om te steunen, 
te genieten, te feesten of te helpen. Dank aan alle 
initiatiefnemers.

Samen maken we Wevelgem, Gullegem en Moorsele.
Tijdens het eerste weekend van juni was Wevelgem het toneel 

voor topbasket. Ann Wauters, Emma Meesseman en de rest van de 

Belgian Cats speelden in De Schelp twee keer tegen vice-olympisch 

kampioen Spanje. En onze youngsters mochten mee op de foto!

Juni, examenmaand. En examens, die heb je in verschillende vor-

men. Zo toonden leerlingen uit het zesde leerjaar hoe rijvaardig ze 

wel zijn. Ze slaagden met glans in hun fietsexamen. Proficiat!

Enkele jongeren willen jeugdhuis De Promille (Gullegem) weer opstarten. Om iedereen enthousiast te maken en geld in te zame-len, maakten ze een mobiele bar. Op 24 mei streken ze neer in de Bissegemstraat aan de vroegere tramstatie. 

Ook het ondernemerschap in onze gemeente verdient de nodige aandacht. Af en toe gaat de bestuursploeg de baan op. Zo was het schepencollege onlangs te gast bij Ecoline in Wevelgem, specialist in poetsmateriaal.

Op 17 mei gingen de senioren op uitstap. 
Het werd een dagvullend programma met 
wandelen en fietsen in de voormiddag, 
lekker eten over de middag en optredens 
in de namiddag.

Niet alleen Quickstep maakte er een feestje van op Gullegem Koerse 

met plaats 1, 2 en 3. Voor iedereen die erbij was, werd het opnieuw 

een hoogdag om in te kaderen…


