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BEDANKT, 
VRIJWILLIGER!

Beste inwoner,

Elke dag bouwen we aan 
onze gemeente. Elke dag 
proberen we er een warme 
plek van te maken waar het 
goed leven is. Met de hele 
ploeg zetten we ons in, met 
hart en ziel.

Gelukkig staan we er niet 
alleen voor. Heel wat vrij-
willigers trekken elke dag 
mee aan de kar.

Vaak ongemerkt, in de 
schaduw. Sommigen kiezen 
zelfs voor die plek in de 
luwte.Ze laten het scoren 
liever aan anderen over. 
Maar het betekent niet dat 
we hen niet waarderen.

Van 4 tot 12 maart is het de 
Week van de Vrijwilliger. 
Een ideaal moment om in 
onze krant even stil te staan 
bij zoveel belangeloze inzet.

Bedankt vrijwilliger.  
Bedankt voor je waarde–
volle bijdrage.

Jan Seynhaeve en de hele  
CD&V-ploeg Wevelgem.

SAMEN TUINIEREN MET EEN HART

“Zou het niet leuk zijn mochten we in onze wijk samen kunnen 
 tuinieren?” Die vraag kwam in 2014 en het leek onze CD&V-ploeg wel  
een leuk idee.

Dus gingen we samen op zoek naar geschikte gronden. 
We vonden die uiteindelijk op drie plekken: in Dreef ten Winkel in Gulle-
gem, in de weide achter het Wevelgemse schooltje in de Goudbergstraat en 
in de tuin van het woon- en zorgcentrum Sint-Jozef in Moorsele. Twintig 
enthousiaste tuiniers gingen in 2015 aan de slag en leefden zich uit op de 
percelen van om en bij de 20m2. Ze tuinieren volledig ecologisch, er komen 
dus geen sproeistoffen en kunstmest aan te pas. De overschotten gaan 
naar de Wevelgemse afdeling van de Voedselbank. Straks komt er nog een 
nieuwe tuin bij, aan de Bieststraat.

In Moorsele wordt er samen met de bewoners van het woon- en zorg-
centrum getuinierd.
Vrijwilliger Ide Desplancke is een van de bezielers van de Moorseelse tuin.
“Uiteraard heb ik groene vingers en wil ik dat mijn groenten en fruit het 
goed doen, maar wat minstens even belangrijk is aan de buurttuin, is de 
sociale functie. Alle tuinders proberen elkaar soms op vrijdagavond te zien 
in de tuintjes. Niets hoeft, maar het is wel leuk als je ervaringen kan uit-
wisselen, zowel over de plantjes als over het leven. Dat geldt ook voor de 
contacten met de rusthuisbewoners. Ook zij komen graag eens langs voor 
een klapke. Het is fijn dat ons gemeentebestuur dergelijke warme initia-
tieven ondersteunt. Ze zijn er als het nodig is.”



NIEUWE ZUURSTOF VOOR DE GEMEENTELIJKE HOVINGEN/PARK VAN WEVELGEM

Het park in het centrum van Wevelgem dateert uit de 19de eeuw. Een plek die we graag nog aangenamer maken de 
volgende jaren. Met respect voor het verleden. 

De heraanleg van het park uitgelegd in 4 fases:

Fase 1: heraanleg omgeving bibliotheek
Wat? Parkaanleg laten aansluiten op architectuur 

van de gerenoveerde bib (1a) + restauratie van 
de geklasseerde lovergang of berceau (1b)

Ontwerp: Andy Malengier
Timing: reeds uitgevoerd

Fase 2: aanleg evenementenweide
Wat? Verwijderen van het tennisveld dat nauwe-

lijks gebruikt wordt + aanleg van een evene-
mentenweide waar organisaties en vereni-
gingen hun events kunnen organiseren

Ontwerp: Andy Malengier
Timing: voorjaar 2017

Fase 3: aanleg ontmoetingsplein
Wat? Aanleg van een ontmoetingsplein aan 

de achterkant van het gemeentehuis 
met verplaatsbare plantbakken en zit-
mogelijkheden + doorsteek voor voet-
gangers en fietsers

Timing: Najaar 2017

  
Fase 4: aanleg speelzone
Wat? Heraanleg van de speelzone tot een eigen-

tijdse speelplek voor jong en oud + realisatie 
van een kunstwerk van de bekende Franse 
kunstenaar Céleste Boursier-Mougenot

Timing: voorjaar 2018

Zoveel inwoners kende Wevelgem eind 2016. Nooit eerder woonden zoveel mensen in onze gemeente.  
Bij de fusie in 1977 waren dat er 28.664. 30.533 onder hen hebben de Belgische nationaliteit.

Wevelgem is onze grootste deelgemeente met 16.402 inwoners, gevolgd door Gullegem met zijn 8907 
 trotse bewoners. Moorsele ten slotte kent 6135 inwoners.
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ALS HET KRIEBELT… MOET JE IN WEVELGEM ZIJN

Mens sana in corpore sano, het is een leuze die in onze gemeente meer dan ooit geldt.
Iedereen sport hier natuurlijk op zijn eigen tempo en volgens eigen voorkeur, maar heb je er ook al eens bij stil-
gestaan hoeveel topsportevenementen in Wevelgem en deelgemeenten doorgaan? 
We geven je alvast een kalender mee voor de komende maanden:

• Zondag 26 maart 2017: 79ste Gent-Wevelgem, World 
Tour-wedstrijd, zowel bij mannen als vrouwen

• Zaterdag 13 en zondag 14 mei 2017: turnen voor jon-
gens. Vlaams kampioenschap toestelturnen heren 
(evenementenhal ‘de Schelp’)

• Dinsdag 30 mei 2017: 73ste Gullegem Koerse

• Vrijdag 2 juni 2017: oefeninterland België-Spanje 
door onze nationale damesbasketploeg ter voor-
bereiding van het EK (evenementenhal ‘de Schelp’)

• Zondag 11 juni 2017: ETZ 1/4 triatlon en duatlon

• Zondag 24 september 2017: Alpro Leiemarathon + 
BK halve marathon  
(start en aankomst in Wevelgem)

ALAAF ALAAF ALAAF

In februari konden we weer genieten van toffe  
en  leutige carnavalsfeesten.

Knap werk alweer van de Orde van de Vlaskapelle, 
die al sinds 1972 actief is.

Dirk Dejaeghere is één van de vele trouwe 
vrijwilligers bij de Alpro Leiemarathon en 
zelf ook decennialang actief loper.

Nico Hellebuck is een van de vele  
vrijwilligers die jaarlijks meewerkt  
aan het Gullegemse carnaval.  
Hij mag zich sinds 2010 Prins Nico II noemen.

“Carnaval is drie weken vieren 
voor jong en oud! Als alles weer 

goed verlopen is en iedereen kan 
terugblikken op een leuke feest

editie, dan ben ik content!”

“Ik ben trots dat ik als 
vrijwilliger kan meewerken 
aan de organisatie van een 
Belgisch kampioenschap in 

eigen gemeente.”

Volg ons nu ook op Instagram: cdenvwevelgem

Ook zot van onze gemeente? 
Tag dan je foto’s met #love8560



DOSSIER IKEA

In ons vorig nummer gaven we je uitgebreide toelichting 
over de mogelijke komst van Ikea naar Wevelgem. 

Intussen zijn we weer enkele weken verder. Van 14 novem-
ber tot 12 januari liep er een openbaar onderzoek. 
Iedereen die bezorgdheden of opmerkingen had, kon die 
formuleren en meegeven aan de Vlaamse overheid. Die 
heeft nu een aantal bijkomende onderzoeken gevraagd, 
onder meer of Ikea eventueel ook op andere sites in de 
regio kan ingeplant worden.

CD&V Wevelgem blijft het dossier alvast met dezelfde 
waakzaamheid opvolgen. Als goede bestuurder zien we 
erop toe dat alle wettelijke bepalingen gevolgd worden. 
Maar we zijn niet doof voor de soms kritische opmerkin-
gen. We gaan het debat niet uit de weg. We zaten al meer-
maals samen met de verschillende inspraakgroepen. 
En dat willen we blijven doen. Altijd met het algemeen 
belang van Wevelgem voorop. 
Steeds vanuit die constructieve dialoog die voor ons cen-
traal staat.

Benieuwd naar meer nieuws over Ikea?
Check onze website www.cdenvwevelgem.be 
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VERZORGEN MET DE FIETS

Onze ploeg zet stevig in om Wevelgem meer en meer te laten 
uitgroeien tot een echte fietsgemeente. En dan is het leuk vast 
te stellen dat de auto al eens aan de kant gelaten wordt, ook 
door professionelen.

Je hebt ze misschien al gezien in Moorsele en omstreken. 
Thuisverpleegster Peggy Boen doet voortaan haar ronde met 
de elektrische fiets.

“Dat gaat zoveel makkelijker: geen parkeerproblemen, min-
der CO2-uitstoot en geen flitsboetes (lacht). En trouwens, als 
we aan onze patiënten vragen meer te bewegen, dan moeten 
we zelf het goede voorbeeld geven!”


