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WEVELGEM, EEN STRAFFE GEMEENTE
Beste inwoners,
Sta me toe jullie allen een warm en
succesvol 2018 toe te wensen.
Voor die warmte zorgen we grotendeels zelf.
Door te helpen waar kan en nodig.
Dat het nog zo slecht niet leven is in
onze gemeente, bleek onlangs nog
uit de enquête van het Nieuwsblad
waarin Wevelgem heel mooi eindigde
in de Vlaamse top dertig.
Ik wil jullie allen danken voor jullie
bijdrage, want een dergelijk resultaat
krijg je maar als iedereen zijn steentje bijdraagt. Dank daarvoor.
Onze ploeg ziet er ook een bekroning
in voor het waardevolle werk van de
afgelopen jaren. Werk waarvan we
ook hopen dat het straks gewaardeerd wordt door de kiezer in oktober. Wij hebben alvast onze lijst klaar
waar we straks mee naar de verkiezingen trekken.

Begin december werd ook de
gemeente Wevelgem uitgenodigd op de bekendmaking van
de resultaten van de enquête
van het Nieuwsblad. Daar was
alle reden toe, want Wevelgem
eindigde heel mooi als 30ste op
een totaal van 308 gemeenten!
Twee jaar lang nam Het
Nieuwsblad alle Vlaamse gemeenten onder de loep. Iedere
gemeente werd gequoteerd
op twintig heel uiteenlopende
onderwerpen, enerzijds rond
leefbaarheid en anderzijds
rond dienstverlening. Als
eindwinnaar kwam Oostkamp
uit de bus, niet toevallig een
CD&V-gemeente.

Wevelgem sloot de top dertig
af met een gemiddelde score
van 7,24 op 10.
Wevelgem haalt heel mooie
scores op vlak van groene
begraafplaats 10/10 (gem.
8,3), bereikbaarheid van de
burgemeester 10/10 (gem.
8,3) toegankelijkheid van het
gemeentehuis 9,5/10 (gem.
7,4), betaalbaar wonen 9/10
(gem.7,6) en op de beltest 9/10
(gem. 8,2).
Werkpunten zijn er op vlak van
Groen en Gezond en Rust.
Het zijn aandachtspunten die
we meenemen naar de toekomst. Om nog beter te doen,
elke dag opnieuw, voor Wevelgem en haar inwoners.

Maar weet je, daar zijn we nu nog
niet mee bezig. Eerst ons nog verder
inzetten voor onze gemeente. En een
toast uitbrengen op het nieuwe jaar:
gezondheid!
Jan Seynhaeve en de voltallige
CD&V-ploeg

#WARMWEVELGEM
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WEVELGEM DRAAGT VOORTAAN FAIR TRADE-LABEL
Onze gemeente kreeg onlangs goed nieuws: we worden
binnenkort de trotse houder van het Fair Trade-label.
Het label waardeert gemeenten die op een heel concrete manier bijdragen aan een waardig bestaan voor de
kleine boer uit het Zuiden en de duurzame producent
in het Noorden.

Het zesde criterium is de aanwezigheid en inzet van
een lokale trekkersgroep. En die hebben we vast en zeker in Wevelgem. Het is mede dankzij hen dat we deze
mooie titel binnenhaalden.
Dank voor jullie dagelijkse inzet!

#EERLIJKEHANDEL

Het label wordt uitgereikt op basis van verschillende
criteria waarop we dus met Wevelgem goed scoren: een
geëngageerd gemeentebestuur (dat er o.m. voor kiest
om fairtradeproducten te gebruiken op gemeentelijke
events), overtuigde winkels en horecazaken (die actief
communiceren over hun fair aanbod), deelnemende
scholen, bedrijven en organisaties (die o.m. educatieve
campagnes opzetten ter sensibilisering), media-aandacht en lokale duurzame voeding (met het gemeentebestuur dat nieuwe initaitieven lanceert ter bevordering van Fair Trade).

ADEMRUIMTE VOOR
SPORTEND WEVELGEM
1 026 875 euro, dat is het niet onaanzienlijke bedrag
dat Wevelgem onlangs binnenhaalde aan subsidies om
haar sportinfrastructuur te verfraaien.
De subsidie laat toe dat we het Wevelgemse sportcentrum verder kunnen uitbouwen tot een bruisende
sportsite. Op de planning staat onder meer de bouw
van een nieuw zwembad, op het veld dichtst gelegen
tegen de Moorseelsestraat. De keuze voor die plek is
weloverwogen en komt er na een grondig locatieonderzoek.
Verder komt er een beachvolleybalveld en wordt de
atletiekpiste vernieuwd.
De site krijgt straks ook een nieuwe naam: Sportspoor
Wevelgem, onder meer te danken aan de ligging vlakbij
de spoorweg. Sport telt in onze gemeente.

#FITWEVELGEM

In één van de volgende nummers komen we hier uitgebreider op terug.

GEBOORTEBOS
Op zondag 19 november was het weer zover.
Op de Dag van de Natuur werden meer dan 320 boompjes bij geplant in het geboortebos op provinciedomein
Bergelen in Gullegem. We waren erbij en zagen dat het
goed was.

#JONGBLOED
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SAMEN VOOR EEN VEILIGE GEMEENTE
In de donkerste dagen van het jaar staan we vaak bewuster stil bij de veiligheid in onze gemeente. Veiligheid is niet enkel een subjectief gevoel, maar ook
een onderwerp waar objectief en meetbaar wordt op
ingezet.
Onze gemeente zette de afgelopen jaren heel bewust in
op een veiligheidsgevoel voor haar inwoners.
Dat gebeurde niet alleen door investeringen in middelen (zoals met de aankoop van bijvoorbeeld een nieuw
wagenpark voor onze brandweer- of politiezone), maar
ook door verschillende burgerinitiatieven te ondersteunen.
Een dergelijk initiatief is bijvoorbeeld de verschillende BIN’s ofte buurtinformatienetwerken die onze
gemeente rijk is. In een BIN houden buren samen hun
wijk in de gaten en signaleren verdachte personen en
handelingen aan de politie.

In elke Wevelgemse deelgemeente is intussen zo’n BIN
actief. Een Wevelgemse BIN omvat zo slechts één bepaalde buurt of wijk waardoor er veel sneller en krachtiger kan ingegrepen worden.
CD&V-Voorzitter Wilfried Vanneste en partijgenoot
Luc Lannoy hebben samen met hun buren zo’n BIN
opgericht. Hun bevindingen kan je bekijken door je
Layar-app los te laten op onderstaande foto.

Wil je dit krantje tot leven laten komen?
Installeer dan de gratis Layar-app op je smartphone of tablet en bekijk het achterliggende
filmpje.

#VEILIGWEVELGEM

DOWNLOAD DE APP VIA GET.LAYAR.COM

SENIOREN, LAAT JULLIE HOREN
In 2013 werd het Witboek Senioren geschreven. Op
basis van een bevraging onder de senioren over thema’s als hun woonsituatie, de buurtbetrokkenheid, de
aanwezigheid van hulpnetwerken, de aanwezige zorg,
etc. werd een toekomstvisie en actieplan geschreven.
Dat witboek willen we nu actualiseren. Dus trekken we
straks opnieuw de boer op.
Om ons seniorenbeleid nog beter uit te bouwen.
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#SENIORENAANHETWOORD
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#WEVELGEMWINTERT
Op zaterdag 23 december bewees Wevelgem nog
maar eens hoe verbonden we wel zijn. Massaal
veel volk zakte af naar Platse om er te klinken
op het afgelopen jaar en wensen uit te spreken
op wat komt. Wevelgem Wintert werd opnieuw
een denderend succes.

#SINGHALLELUJAH
Op 17 december kon Moorsele genieten van een heel fijn
kerstconcert.Voor een volle Sint-Martinuskerk gaven Jo Vally
en Ment-presentatrice Evelien Cannoot het beste van zichzelf. En wij gingen met een warm gevoel het eindejaar in.

#BRAAFWEVELGEM
Ook dit jaar waren er weer geen stoute kinderen
in Wevelgem.
En dus kwam de Sint ook in onze mooie gemeente langs. Hij werd er enthousiast onthaald
door honderden kinderen.
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