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SPELEN IN WEVELGEM
Dag inwoner,
Kriebelt het ook bij jou? Die
eerste zonnestralen trekken
vele mensen naar buiten.
Zonder dat we het beseffen,
beschikken we in eigen gemeente over heel wat pareltjes
om te genieten. Denken we
maar aan domein Bergelen,
de vele speelpleintjes in de
verschillende deelgemeenten
of de wandel- en voetpaden op
ons grondgebied.
Het is fijn dat er ook in eigen
gemeente veel rustgebieden
zijn waar iedereen, elk op
zijn manier, kan ontspannen.
We zetten er als CD&V-ploeg
graag op in en grijpen kansen als ze zich aanbieden. We
kunnen de woonnoden van
Wevelgemnaars en uitbreidingsbehoeftes van onze ondernemers niet negeren, maar
we moeten evenzeer de moed
hebben om ja te zeggen tegen
groene plekken.
Zodat we met zijn allen, met de
snoet in de zon, kunnen genieten van onze mooie gemeente.
Jan Seynhaeve en de hele CD&V-ploeg.

35, zoveel erkende speelpleinen
heeft Wevelgem. Dat is een pak
meer dan het gemiddelde in de
regio. Onze ploeg zet nu in op
een (ver)nieuwe(nde) visie op het
speelpleinenbeleid.
De huidige, klassiek ingerichte
speelterreinen met toestellen
zoals een wip, schommel of glijbaan blijven belangrijk. We willen
daarnaast ook werk maken van
alternatief ingerichte speelterreinen met toestellen zoals evenwichtsbalken of klimrekken.

Daarbovenop heeft Wevelgem
heel wat groenzones waar je natuurlijk ook heerlijk zou kunnen
spelen. Met een lichte aanpassing
kan dat perfect.
Tot slot willen we de verschillende
speelzones op een speelse manier
verbinden. Op die manier creëren
we een speelweefsel in Wevelgem.
En dan is het aan de kids! Zij
probeerden het nieuwe concept
trouwens al vol enthousiasme uit
op de Buitenspeeldag in april!

* WEVELGEM HOUDT VAN BLOEMEN
We plaatsen straks opnieuw 12 bloementorens, bebloemen
drukke verkeerspunten zoals de rotondes De Poort en De Gouden
Bank, planten elk jaar duizenden bloembollen en kochten nu ook
10 grote bloembakken die we op de N8 zullen plaatsen.
Doe je mee door ook in jouw voortuin of aan jouw gevel heerlijke
bloemenpracht te laten verschijnen?

DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE CERF!
Gullegem leeft. Dat zagen we eens te meer tijdens het
feestjaar 950 jaar Gullegem. OC De Cerf is vaak het
kloppend hart van bruisend Gullegem.Het ontmoetingscentrum bestaat sinds 1999.
Tijd voor een evaluatie en een debat over de toekomst
van De Cerf. Op dit moment staat nog veel open. Komt
er een nieuw gebouw op een andere plaats? Welke
functies moet het gebouw vervullen?

Momenteel worden de verenigingen aangesproken en
bevraagd. Weldra is het de beurt aan de burgers om hun
ideeën aan te reiken via een participatieplatform op
de gemeentelijke website. Maar er volgen ook info- en
inspraakvergaderingen met alle betrokkenen en bevolkingsgroepen.
Dat alles moet leiden tot een nieuw toekomstgericht
OC De Cerf. Denk je met ons mee?

Krijgt ook het bibliotheekfiliaal en het deeltijds
kunstonderwijs een plaats in het gebouw? Moet de
dienst burgerzaken er een onderdak krijgen? Wat op
termijn met de Oude Pastorie en het gemeentehuis
Gullegem in de Peperstraat?
Vele vragen waarover inwoners en verenigingen de kans
krijgen om mee te denken en te plannen.

RUSTIG GENIETEN
Als gemeente zetten we volop in op zogenaamde Trage Wegen.Die
groene doorsteken bieden niet alleen ontspanningsmogelijkheden. Het zijn uiteraard ook veilige wandel- en fietsverbindingen.
Een voorbeeld is de verbinding tussen de Maalstraat en Meerlaanstraat die we recent realiseerden in Moorsele. Wat vroeger
een eerder ontoegankelijk pad was, is nu omgetoverd tot een
aantrekkelijk wandel-en fietspad tussen de open velden. Je hebt
er een mooi weids uitzicht tot op de zogeheten ‘draaitap’. Vele
fietsers en wandelaars maken er dankbaar gebruik van. Zoals de
schoolkinderen die vroeger vanuit de Barakken de drukke Overheulestraat moesten nemen, maar nu in alle rust naar school
kunnen.

Ook ik wil mijn steentje
bijdragen aan deze mooie
acties.

KOM OP TEGEN KANKER
CD&V-vrijwilligers Veerle en Pieter Jan zetten zich in voor
Kom op tegen Kanker. Veerle als coördinator van de Plantjesverkoop in Gullegem; Pieter Jan als helpende hand.Ze dragen
de campagne, net als de hele CD&V-ploeg, een warm hart toe.
Wist je trouwens dat schepen Geert Breughe meefietste in de
1000 km tegen kanker?

Het is een prachtig en
hoopgevend initiatief dat
alle steun verdient!

NIEUW BOS
Wie kent dit verborgen groene plekje aan de Normandiëstraat in Wevelgem? Wel, het is een klein bosgebied
met weiland dat de gemeente onlangs aankocht.Zoals
je op de luchtfoto ziet, ligt het in een vrij groene omgeving.
Wat de gemeente er exact wil mee doen, staat nu nog
niet vast. We lieten wel een ecologische studie uitvoeren. Als we een aantal kleine ingrepen zouden doen
(de berm wat verhogen, wilde bloemen zaaien, een pad
erdoorheen leggen), dan zou dit een nieuw speelgebied
kunnen worden. Maar misschien heb jij wel andere
ideeën?
Laat het ons weten via idee@cdenvwevelgem.be!

SAMEN DENKEN OVER MOBILITEIT
Een van de vraagstukken van de toekomst waar we ons
met CD&V Wevelgem willen over buigen, is mobiliteit.
Een belangrijk onderwerp voor onze gemeente. We
pakken het debat erover dan ook best heel grondig aan.
Een van de mensen die ons kunnen bijstaan met raad
en daad is professor Bram Verschuere van Universiteit
Gent. Deze uitgeweken Gullegemnaar staat immers aan
het hoofd van het burgerkabinet dat het Gentse stadsbestuur adviseert over het nieuwe circulatieplan.
“Debatteren over mobiliteit is niet eenvoudig en wel
om verschillende redenen. Niet iedereen deelt dezelfde
mening, en iedereen heeft andere belangen. Zo zullen
handelaars een andere kijk hebben op mobiliteit dan
de ouders van schoolgaande kinderen. Daarnaast zijn
ingrepen op vlak van mobiliteit vaak heel technisch
waardoor je niet steeds met iedereen hierover kan debatteren. Dat kan alleen als je mensen voldoende uitleg
geeft over het dossier. En tot slot beslist een gemeente
ook niet alleen over mobiliteit. Zo zijn de belangrijkste
verkeersaders in een gemeente vaak gewestwegen en
moet de gemeente na een inspraakproces vaak ook met
andere overheden in debat gaan.

Het betekent niet dat inspraak op
vlak van mobiliteit niet kan. Integendeel, het is nuttig en nodig.
Alleen pak je dat wel beter professioneel aan. Een aantal tips:
• Alle stemmen moeten aan het
woord kunnen komen; niet alleen de luidste roepers.
• Het gemeentebestuur komt best al zelf met een
aantal voorstellen van ingrepen. In zulke complexe
materies is het best om te vertrekken van concrete
voorstellen.
• Na het debat koppelt het bestuur best ook terug met
haar inwoners: wat blijkt mogelijk om in te voeren
en waarom kunnen bepaalde voorstellen wel of niet
gerealiseerd worden?”
Onze ploeg bereidt momenteel een inspraakproces
voor rond mobiliteit.
Bedoeling is dat we vanaf deze zomer samen met u
lijnen uitzetten van hoe we het verkeer en de mobiliteit van Wevelgem, Gullegem en Moorsele de komende
jaren zien.

SAMEN KINDERARMOEDE AANPAKKEN
Met zo’n 250 waren ze, de leerkrachten van alle Wevelgemse basisscholen en de vertegenwoordigers van stad en
OCMW die op 8 maart verzamelden in de Porseleinhallen
om zich te buigen over kinderarmoede.
Wist je immers dat volgens de laatste cijfers van Kind
en Gezin 7,4% van de Wevelgemse kinderen in armoede
leven? Dat ligt onder het Vlaamse gemiddelde van 12%,
maar het zijn er nog steeds te veel.
Op de studiedag van 8 maart werd in verschillende groepen gewerkt rond de problematiek: Hoe kan je signalen
herkennen, hoe moet je omgaan met onbetaalde schoolfacturen, hoe kunnen we taal stimuleren of hoe communiceer je het best met mensen in armoede? En wat kan
een OCMW doen?
Nu willen we met zijn allen (gemeente, OCMW, scholen
en CLB’s) concrete maatregelen uitwerken.
Want elk kind dat op die manier een steuntje in de rug
krijgt, is er één gewonnen.
Dank voor zoveel inzet. Samen gaan we voor een warmer
Wevelgem.

KUBBING
Op maandag 1 mei was Wevelgem weer het mekka van de
Kubbing.
Niet minder dan 96 ploegen streden voor de eer op het WestVlaams kampioenschap.
Winnaar die dag was net als vorig jaar de Chouffekubbers uit
Koekelare. De strijd om de Wevelgemse titel werd gewonnen
door de Vlaskapelle uit Gullegem die bovendien ook een mooie
vijfde plaats behaalde in het algemene klassement.
Proficiat aan alle sportievelingen!
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