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Dag inwoner,
We staan aan de poort van een nieuw
jaar. Een jaar waarvan ik hoop dat het
jou en wie je lief is, veel geluk brengt.
Een jaar waarin we met CD&V verder
zullen werken aan een sterk Wevelgem
zoals we dat al jaren doen: met oog voor
onze mooie gemeente en een warm hart
voor haar bevolking.
En er beweegt veel in Wevelgem,
Gullegem en Moorsele. We houden je
graag op de hoogte van het reilen en
zeilen, vandaar deze infokrant.
Wil je nog meer duiding? Ga dan een
kijkje nemen op onze nieuwe website:
www.cdenvwevelgem.be of like onze
Facebookpagina.
Geniet van een nieuw jaar,
geniet van onze mooie gemeente.
Samen maken we er een sterk 2017 van!
Jan Seynhaeve en de hele CD&V-ploeg Wevelgem.

Volg ons ook op

| www.cdenvwevelgem.be

TER MOTE WORDT ONTMOETINGSEN BEWEGINGSPLEK VOOR JONG EN OUD
Woonzorgcentrum Ter Mote ging onlangs tegen de vlakte, dat heb je al
gemerkt. We onderzoeken nog hoe we er betaalbaar en aangepast wonen kunnen organiseren voor ouderen, maar willen hierbij niet over
één nacht ijs gaan. Het betekent niet dat we de nieuwe site nu zomaar
braak laten liggen.
Op korte termijn wil het gemeentebestuur de site vergroenen en er
door kleine ingrepen ontspanningsmogelijkheden voorzien voor jong
en oud. Je kan er straks naar hartenlust petanquen en Kubben.
Je zal er, elk op zijn eigen tempo, jong en oud, bewegingstoestellen
kunnen uitproberen. Of wie liever van op een afstand kijkt naar de
kinderen die er met de jeugdbeweging ravotten, kan even verpozen
vanop de zitbanken die we er straks plaatsen.
Een nieuwe plek maken in het centrum van onze gemeente waar jong
en oud elkaar kunnen ontmoeten, dat is nu de bedoeling.

Dossier Ter Mote

Woonzorgcentrum Ter Mote:

- Werd gebouwd in 1975

- Renovatie was te duur

- Ging tegen de vlakte in het najaar van 2016

- Site is 5000m2 groot

- Straks kunnen jong en oud er bewegen

Besturen doe je niet alleen.

Integendeel, het zou jammer zijn mochten we creatieve voorstellen
en goede ideeën zomaar links laten liggen.
Daarom lanceren we graag onze ideeënbus.
Heb je een sprankelend idee dat volgens jou een kans verdient?
Mail naar idee@cdenvwevelgem.be. Of spreek ons gewoon aan!

MOORSELE KRIJGT NIEUW CENTRUM
Straks ondergaat het centrum van Moorsele een
gedaanteverwisseling.
Onze dorpskern krijgt een totaal nieuwe aanblik.
Het plein wordt heraangelegd met natuurlijke
speelelementen, een waterpartij, voldoende groen
en overdekte fietsenstallingen. Ook de gebouwen krijgen een verfijnde verlichting en de bib en
De Stekke krijgen een nieuwe entree. Ten slotte
wordt ook ruimte gecreëerd om bij mooi weer
gezellige terrassen te kunnen uitstallen.
Maar niet enkel het gemeentebestuur bouwt er
aan je toekomst. Woonzorgcentrum Sint-Jozef
bouwt er op de hoek met de Ieperstraat assistentiewoningen. Op de benedenverdieping komt een OCMW-dienstcentrum waar je niet alleen terecht zal kunnen voor opleidingen, cursussen, een babbel of allerhande informatie. Je zal
in het restaurant van het woonzorgcentrum ook een maaltijd kunnen nemen.
De werken starten in het voorjaar en moeten afgerond zijn in 2018.

WIST JE DAT

FEESTJAAR IN GULLEGEM

Ook Wevelgem verder
inzet op de digitalisering
van haar dienstverlening?

In 2016 bestond Gullegem 950 jaar en dat zullen we geweten hebben.
Het gemeentebestuur met onder meer de scholen en de verenigingen
stelden een indrukwekkend programma samen.

Via ons e-loket
www.wevelgem.be/webloket kan je met je identiteitskaart al heel wat
formulieren zomaar van
bij je thuis afhalen. Ben
je niet zo’n fan van het
digitale? Je kan ook altijd
op afspraak langs komen
in het gemeentehuis. Zo
verlies je nog minder tijd!

Het jaar werd afgetrapt met het Gullegems Ontmoetingsfeest en kende
zijn spectaculaire én gezellige apotheose op Gullegem Wintert op 17 december.
Iedereen kwam aan bod: van de kinderen tot de senioren, van de jeugdverenigingen tot de muziekfanfare, van de Gullegames tot Zorgzaam
Gullegem of van Fata Morgana tot het Feestconcert.
Dank je wel, Gullegem! Het was een schitterend jaar.
Jullie waren zoals steeds enthousiast, warm en gedreven!

© Berno Descherf

IKEA-DOSSIER: CD&V WEVELGEM VRAAGT MEER DUIDELIJKHEID
Je zal ongetwijfeld al vernomen hebben dat de Zweedse keten Ikea in Wevelgem graag een nieuwe vestiging zou openen op Ter
Biest. We geven je graag duiding bij dit voor Wevelgem belangrijk dossier.
SITUERING:
Ikea wil graag naar Wevelgem komen. Zij diende een aanvraag in en het eerste openbaar onderzoek loopt tot 12 januari.Naast de IKEA-winkel zelf, met heel wat ondergrondse parking, voorziet het project in een aanvullend winkelpark voor een aantal grotere winkels en een vrijetijdsbestemming. Ikea zou haar complex graag neerzetten in Ter
Biest, vlakbij de autostrade. Het gebied Ter Biest werd enkele jaren geleden door de Vlaamse Regering bestempeld als
een gebied dat ‘bijzondere potenties’ heeft. Momenteel is het landgebouwgebied en het is aan de Vlaamse Overheid
om te beslissen of dit gebied kan veranderen van bestemming zodat Ikea er kan komen. Het Wevelgemse gemeentebestuur heeft een belangrijke adviserende rol in dit dossier.
ONS STANDPUNT:
Als partij geloven wij in bedrijven die mensen tewerkstellen en zo de economie mee helpen draaien. Als ondernemingen zich in Wevelgem willen komen vestigen en dus geloven in de kracht van onze gemeente, dan kunnen wij
dat enkel toejuichen. Maar het wil natuurlijk niet zeggen dat wij aan een bedrijf als Ikea zomaar een blanco cheque
willen geven. Ook wij zijn bezorgd en willen erover waken dat, als Ikea er komt, dit geen negatieve invloed heeft op
de kwaliteit van leven in onze gemeente.
Daarom wil CD&V bijkomende garanties.
- Wij willen dat Vlaanderen duidelijkheid geeft over het hele gebied Ter Biest. Als we weten of Ikea mag komen of
niet, dan moet er ook klaarheid zijn wat er met de rest van Ter Biest mag gebeuren. Het staat voor CD&V buiten kijf
dat landbouw, recreatie en natuur mogelijk moeten blijven op Ter Biest.
- Als Ikea zou komen, dan zal dat ongetwijfeld een impact hebben op de mobiliteit, daar kunnen we niet omheen.
Het dossier van Ikea is momenteel te zwak op dat vlak. Er moeten volgens ons zeker tellingen gebeuren, voldoende ingrepen komen naar de zwakke weggebruiker (fietsers en voetgangers) en openbaar vervoer toe. Ikea spreekt
momenteel enkel over de verkeersafwikkeling via de Gullegemstraat, maar onderschat duidelijk de gevolgen voor
de rest van het verkeer. Mobiliteit is niet alleen uw bezorgdheid, maar ook die van CD&V.
- We willen dat er voldoende aandacht is voor de leefkwaliteit van de omwonenden. We hebben daarom al met de
vzw Eensgezond en de buren samen gezeten en willen er blijven over waken dat het voor iedereen aangenaam en
gezond wonen blijft.
- Wij willen dat ook het scenario van een Ikea warenhuis zonder bijkomende winkels en ontspanning (retail & leisure) onderzocht wordt. Ook daar moet de impact op het verkeer in de buurt en de lokale handel in de omliggende
kernen nader onderzocht worden.
CD&V wil met andere woorden bijkomend, transparant en gefundeerd onderzoek. Benieuwd naar het standpunt van
het College van Burgemeester en Schepenen? Check www.cdenvwevelgem.be

Al onze nieuwe website ontdekt?
www.cdenvwevelgem.be
Of bezoek ons ook op Facebook!

HET GRAS BLIJFT ALTIJD GROEN IN WEVELGEM
Is het je al opgevallen dat het voetbalseizoen langer en langer loopt?
Dat het begrip winterstop relatief wordt? Vroeger kwamen voetbalclubs vaak in de problemen tijdens de winter, want in die periode
raakten de voetbalvelden moeilijker en moeilijker bespeelbaar.
Daar komt de laatste jaren met de komst van kunstgrasvelden stilaan verandering in. Ook Wevelgem blijft niet achter.Het gemeentebestuur ging in overleg met de voetbalclubs en tegen de zomer is het
dan zover. Ook in Wevelgem worden kunstgrasvelden aangelegd.
Samen brachten we intussen een bezoek aan binnen- en buitenlandse velden. In samenspraak met de clubs besliste het gemeentebestuur om telkens het hoofdterrein om te vormen tot kunstgrasveld.
Het installeren van kunstgrasvelden biedt verschillende voordelen.
Zo kan je het hele jaar door voetballen en creëer je meer mogelijkheden. Momenteel wordt het hoofdterrein namelijk niet gebruikt
voor trainingen, wat verandert eens er kunstgras ligt. Verder leert de
jeugd hierdoor ook technischer te voetballen.
En daardoor is het gras ook nooit meer groener aan de overkant …

GULLEGEM KRIJGT NIEUWE SPEELPLEINWERKING
Onze gemeente heeft een heel rijke traditie en aanbod als het om
speelpleinwerking gaat. Het bestuur organiseert die werking zelf
of ondersteunt waardevolle initiatieven als Kasper en Katjeduk.
Wist je trouwens dat Katjeduk de grootste speelpleinwerking van
Vlaanderen heeft?
Tot op vandaag vonden de speelinitatieven plaats in Wevelgem
waarbij we wel bussen voorzagen vanuit Gullegem en Moorsele. Maar daar komt nu verandering in, want op initiatief van
drie Gullegemse moeders start deze zomer ook in Gullegem een
speelpleinwerking als proef. Tijdens de laatste twee weken van
augustus zullen kinderen van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar
terecht kunnen op het domein van kleuterschool De Gulleboom
voor spannend sport en spel.
Ook voor Moorsele bekijken we op dit moment wat mogelijk is.
Dromen je kinderen nu al van de zomer?
Hou de gemeentelijke communicatie in de gaten en ontdek het
nieuwe speelpleinaanbod!

WIST JE DAT

COLOFON

Wist je dat Wevelgem al jaren financieel gezond
is? We blijven investeren in onze gemeente door
een efficiënte inzet van onze middelen.

Dit is een periodieke uitgave van CD&V Wevelgem.
Verantwoordelijke uitgever: Wilfried Vanneste,
Steenbakkerstraat 18, 8560 Wevelgem
www.cdenvwevelgem.be

