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NIEUWE VEILIGHEIDSCIJFERS BEKEND
Beste inwoners,
Besturen, dat is vooruitzien. Een toekomstvisie ontwikkelen op basis van de
gegevens waarover je op dat moment beschikt. Soms geven de omstandigheden
je weinig tijd. Zoals in het dossier Ikea.
Hun vraag bezorgde ons veel kopzorgen,
maar tegelijkertijd ook veel informatie.
Informatie waar we nu verder mee aan
de slag willen. Want het is niet omdat
Ikea afziet van een komst naar Ter Biest
dat we niet meer moeten nadenken over
waar we met het gebied en onze gemeente verder naartoe willen.
We ontwikkelen dan ook actief een
masterplan voor centrum Wevelgem met
ruime aandacht voor mobiliteit. De uitvoering van zo’n ambitieus project vraagt
de nodige tijd en mandaat.
Een hernieuwd mandaat dat we in oktober hopen te krijgen van de Wevelgemse
kiezer.
In dit en volgende nummers stellen we
graag voor met welke ploeg en welke ambities we Wevelgem, Gullegem en Moorsele verder vorm willen geven. Hopelijk
kunnen we op uw steun blijven rekenen.
Namens de ploeg van CD&V,
Jan Seynhaeve, burgemeester

#AMBITIEVOORWEVELGEM

Krant CD&V Wevelgem 02-2018_v2.indd 1

Onlangs werden op de politieraad van de politiezone Grensleie de recentste criminaliteitsstatistieken gepresenteerd.
We stellen vast dat die cijfers voor Wevelgem sterk gedaald
zijn ten aanzien van 2016.
Fenomeen

2017

2016

Totaal aantal geregistreerde misdrijven

1112

1247

Woninginbraken (waaronder pogingen)

71

161

Inbraken in (andere) gebouwen

50

73

Diefstal uit voertuig

25

40

Autodiefstal

6

9

Diefstal met geweld

8

15

Fietsdiefstal

81

97

Veiligheid blijft een basisrecht voor CD&V. We zullen dan
ook blijven samenwerken met politie, brandweer, gemachtigde opzichters, gemeenschapswachten en vrijwilligers van
Buurtinformatienetwerken om de veiligheid en het veiligheidsgevoel in onze gemeente te blijven waarborgen.

#VEILIGWEVELGEM

ZORGELOOS LOKAAL SHOPPEN
Sinds januari kunnen
bezoekers aan de wekelijkse
markt gebruik maken van de
Wevelgemse fietskoerier.
Hij brengt gratis je boodschappen thuis. Zo willen
we winkelen bij de lokale
handelaar om de hoek nog
makkelijker en comfortabeler maken. En we steunen
er bovendien een sociale
economieproject mee!

#KOOPLOKAAL
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PLANNEN VOOR IKEA WEVELGEM WORDEN NIET VERDER GEZET
IKEA België heeft beslist om niet verder te doen met
haar plannen voor een nieuwe West-Vlaamse vestiging
zoals we die nu overal kennen. Het snel wijzigende
winkellandschap, de consument die verandert en het
groeiende belang van e-commerce vragen volgens Ikea
nieuwe klantenconcepten.

worden zodat we de gegevens kunnen gebruiken voor
de bepaling van de toekomstvisie op dit gebied.

Er komt met andere woorden geen Ikea in Wevelgem.

Na overleg met velen willen wij vervolgens in gesprek
gaan met de Vlaamse overheid die bevoegd is voor het
opmaken van een gewestelijk RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) dat de huidige bestemming van Ter Biest al
dan niet wijzigt.

De voorbije maanden en jaren volgde CD&V Wevelgem
dit dossier gezond kritisch op.

Wij blijven dit dossier van heel dichtbij verder
opvolgen!

Zo formuleerden wij in 2017 nog kritiek op het
ontbreken van een aangepast verkeersmodel.
Ondanks het stopzetten van het Ikeadossier is het
gebied Ter Biest volgens de Vlaamse overheid nog
steeds een stedelijk landbouwgebied met ‘bijzondere
potenties’.
Dat komt onder meer door de ligging dichtbij diverse
autosnelwegen.
Wij hopen dat de voorlopige of gedeeltelijke resultaten
van de studies die in het kader van het Ikea-dossier
uitgevoerd werden, nu toch openbaar zullen gemaakt

VEILIG FUIVEN
Binnenkort gaat Wevelgem van start met het systeem
van de Safe Party Zone waarbij bezoekers van Wevelgemse fuiven voortaan hun identiteitskaart moeten
laten scannen en amokmakers systematisch buiten
gehouden worden.
Geef toe, veilig fuiven onder de kerktoren, dat is toch
een zegen voor jongeren en hun ouders?

#TOEKOMSTVISIE VOOR TER BIEST

DANK JE WEL
GEMACHTIGDE OPZICHTERS
35 gemachtigd opzichters staan elke dag in weer en
wind om de veiligheid van jouw kinderen of kleinkinderen in de buurt van zijn/haar school te garanderen.
En dat appreciëren we met zijn allen, ook de kinderen
die elke dag geholpen worden, zoals hier in Moorsele.
Alle gemachtigd opzichters samen zijn jaarlijks goed
voor meer dan 5300 uur puur vrijwilligerswerk.
Daar doen wij ons petje voor af!

#SAFEPARTYZONE

Krant CD&V Wevelgem 02-2018_v2.indd 2

#RESPECT VOOR VRIJWILLIGERSWERK
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Op 14 oktober is het weer zover: gemeenteraadsverkiezingen.
CD&V Wevelgem trekt met een ervaren en enthousiaste ploeg naar de kiezer.
Ervaren schepenen en gemeenteraadsleden krijgen het gezelschap van vers jong bloed.
Samen willen ze het mooie werk van de afgelopen jaren verderzetten en met een frisse

#LOVE8560

blik Wevelgem verder doen bruisen.
Ontdek ons talent van eigen bodem!

KANDIDATEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
PLAATS

NAAM

DEELGEMEENTE

BEROEP

1

Seynhaeve Jan

Wevelgem

burgemeester – docent hoger onderwijs

2

Maes Lobke

Gullegem

schepen – stafmedewerker financiën CD&V

3

De Clerck Marie

Wevelgem

schepen – marketingdirecteur

4

Desmet Mathieu

Gullegem

schepen – notarieel jurist

5

Tant Stijn

Moorsele

schepen – syndicus

6

Breughe Geert

Wevelgem

schepen – consulent CM

7

Defieuw Kevin

Gullegem

schepen – parlementair medewerker

8

Acke Frank

Moorsele

OCMW-voorzitter – teamcoördinator CAW

9

Mol Sofie

Moorsele

raadslid – verpleegkundige

10

Defraye Luc

Moorsele

raadslid – verzekeringsmakelaar

11

Libeer Jo

Wevelgem

bedrijfsadviseur

12

Libeer Hendrik

Wevelgem

raadslid – groepsverantwoordelijke WAAK

13

Deflo Sander

Wevelgem

raadslid – coördinator sociale economie

14

Clarissimo Rita

Wevelgem

verkoopster

15

Messely Katleen

Moorsele

raadslid – bankbediende

16

Grymonprez Koen

Moorsele

raadslid – groenteboer

17

Verbeke Ann

Moorsele

zelfstandige

18

De Pauw Veerle

Gullegem

OCMW-raadslid – meewerkende echtgenote

19

Vanwynsberghe Nico

Gullegem

OCMW-raadslid – teamleider werkwinkel

20

Stragier Elyn

Wevelgem

studente letterkunde

21

Vandoorne Liese

Wevelgem

office management

22

Surmont Bas

Wevelgem

student sociologie

23

Verhagen Jeroen

Wevelgem

student bestuurskunde

24

Minne Leen

Wevelgem

student sociaal werk

25

Vanackere Marie

Gullegem

psychologe

26

Seynaeve Lieve

Gullegem

kleuterleidster

27

Cuvelier Carl

Gullegem

leerkracht secundair onderwijs

28

Corty Jessica

Gullegem

adj. directrice SAM

29

Verweirder Nele

Gullegem

cafe-uitbaatster

30

Loosvelt Chris

Wevelgem

ere-OCMW-voorzitter – gepens.maatschappelijk werker

31

Galle Bernard

Wevelgem

schepen – gepensioneerd afdelingschef
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#LEEF

#

WAT IS ER VAN DE SPORT?
Sport brengt mensen samen. Niet alleen zij die actief aan sport doen en dus werken aan een gezonde levensstijl, maar ook zij
die passioneel de sportprestaties volgen van hun grote of kleine voorbeeld. Van een topwielrenner tot het kleinkind dat zijn
eerste zwemtechnieken aanleert.
Het creëren van sport- en bewegingskansen is dan ook een essentieel onderdeel van het Wevelgemse beleid. Een thema waar
we al mooie resultaten kunnen voorleggen, maar ook nog veel ambitieuze plannen op de plank liggen hebben!

EEN GREEP UIT DE REALISATIES
VAN DE AFGELOPEN 6 JAAR
van voetbalvelden in kunst✔✔ Aanleg
gras zowel in Wevelgem, Gullegem
als Moorsele.
nieuw kleedkamercomplex en
✔✔ Een
nieuwe terreinverlichting voor het
voetbal in Gullegem.
sanitaire installaties en
✔✔ Nieuwe
bureelcontainers voor het voetbal in
Wevelgem.
nieuw sportveld, upgraden
✔✔ Aanleg
terreinverlichting en vernieuwing
HVAC voor het voetbal in Moorsele.

✔✔

Vernieuwing sportvloer evenementenhal ‘de Schelp’ en vernieuwing
basketdoelen voor het verenigd basketbal in deelgemeente Wevelgem.

defibrillatortoestellen in
✔✔ Plaatsing
alle sportinfrastructuur van de drie
deelgemeenten.
betere, veiligere en geluids
✔✔ Een
armere compartimentering in

UITDAGEND WERK OP DE PLANK
tie van het masterplan
➩➩ Realisa
“Campus Sportspoor” met onder meer

aanleg nieuwe atletiekpiste, beach
volleybalveld en bouw nieuw zwembad.

tie twee nieuwe kleedkamers
➩➩ Integra
en bergruimte in nieuw complex bij

Sint-Pauluscollege en plaatsing veldverlichting op en rond sportveld van de
school
l

uwing sportvloer turnha
➩➩ Vernie
porseleinhallen

loopomloop doorheen
➩➩ Aanleg
provinciaal domein Bergelen, in

samenwerking met de provincie
West-Vaanderen

Kandidate én fervent zwemster Leen Minne
geeft je graag wat meer uitleg over de keuze
voor het nieuwe zwembad.
Ontdek het via de Layar-app.

sporthal Gullegem.
klimtouwinstallaties
✔✔ Vernieuwing
in sportzalen Gullegem en Moorsele
t.b.v. de schoolsport.
nieuwe tatami-mat voor het
✔✔ Aankoop
judo.

•
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#ZORG
SENIOREN VOELEN ZICH HIER GOED
Wevelgem zorgt voor jong en minder jong. Omdat we ook voor onze senioren een aangepaste en kwalitatieve leefomgeving
willen garanderen, werd in 2009 een behoeftenonderzoek uitgevoerd. Om en bij de 500 senioren namen hieraan deel wat
resulteerde in een Witboek Seniorenbeleid dat een aantal belangrijke aanbevelingen formuleerde.
Het vormde de basis voor het werk van de afgelopen jaren.
En het werkt, want senioren verhuizen niet snel en blijven wonen in onze warme gemeente.

OP DE KOFFIE MET...
DIT VERANDERDE DE AFGELOPEN
JAREN VOOR SENIOREN
Ingrepen in parken en buurten met
✔✔ o.m.

plaatsing zitbanken en creatie
groenzones

Op 22 februari ’18 gingen tal van senioren in gesprek
met schepenen Bernard Galle en Frank Acke. In de
gloednieuwe koffiebar van het Wevelgemse station
hadden ze het o.m. over thema’s als ouderenzorg,
woonzorgcentra en vergrijzing. Het werd een boeiende namiddag.

Realisatie site Ter Mote met o.m. aanleg
✔✔ petanq
uevelden

Sterk uitgewerkte thuiszorgdiensten
✔✔ met

o.m. dokter aan huis, warme maaltijden, zorgbemiddeling

Twee nieuwe woonzorgcentra Gul✔✔ leheem
en Elckerlyc

Premies voor aanpassing ouderenwo✔✔ ningen
Privaat-publieke samenwerking voor
✔✔ service
flats Tillia in Gullegem

Uitgebreid activiteitenaanbod voor
✔✔ seniore

n met o.m. dagreizen georganiseerd door seniorenraad en seniorenfeesten

DAAR WILLEN WE NOG
MEER OP INZETTEN
Meer samenwerken met ouderenver➩➩ eniging

en binnen lokale dienstencentra

Ontmoetingsacties opzetten tegen ver➩➩ eenzam
ing

Zorg voorzien zodat mensen zo lang
➩➩ mogeli

jk thuis kunnen blijven wonen

Verder inzetten op ontspanningsmoge➩➩ lijkhed
en voor senioren

•
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NIEUWE ZUURSTOF VOOR CENTRUM WEVELGEM
Wat als het zwembad straks eind 2020
verhuist en er nieuwe ruimte vrijkomt
in het dorpscentrum van Wevelgem?
Welke kansen liggen er dan voor het
grijpen?
Dat is de vertrekbasis bij de opmaak
van het masterplan centrum Wevelgem
dat de gemeente samen met intercommunale Leiedal aan het ontwikkelen is.

Een masterplan legt een aantal
principes vast waarrond in de toekomst projecten concreet kunnen
gemaakt worden. Als een belangrijke partner als een school of de
gemeente een nieuw project wil
opzetten, dan is het goed te kunnen
terugvallen op een breder kader dat
ervoor zorgt dat er lijn en eenheid
schuilt in alle ingrepen.

Binnen het voorlopige masterplan
tekenen zich stilaan drie hoofdelementen af:

GROEN PAD NOORD

GROEN PAD ZUID
Ook ten zuiden van de N8 wordt
voorzien in een voetgangers- en
fietspad, van het centrale plein tot
de groene zone aan de Leie.

Een groen pad ten noorden van de
N8, van de Wevelgemse sportsite
tot aan het station, moet fietsers
en voetgangers toelaten om een
rustig alternatief te hebben voor de
de drukke steenweg die Wevegem
doorkruist.

Het is een boeiend debat die het
toekomstbeeld van Wevelgem sterk
zal veranderen en waarvan je de
eerste resultaten kon zien in de
bibliotheek.

EEN CENTRAAL PLEIN

Heb je die gemist? Ga dan naar inspraak.wevelgem.be en laat je onderdompelen in deze boeiende studie.

Het masterplan streeft naar de creatie van één centraal plein tussen
het gemeentehuis, CC Guldenberg,
de school en de kerk. Daar kunnen mensen elkaar ontmoeten en
genieten.

Het masterplan wordt voorgesteld op
9 juni bij de opening van de vernieuwde Gemeentelijke Hovingen.

vandaag
vandaag
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GEMEENTE EN SCHOLENGROEP ‘SCHOLEN AAN DE LEIE’
BOUWEN SAMEN AAN PORSELEINHALLEN 2.0
Binnenkort komt er een nieuw gebouw in de buurt van de
huidige Porseleinhallen.
De gemeente en scholengroep ‘Scholen aan de Leie’ bouwen
er samen twee nieuwbouwprojecten die een antwoord moeten bieden op een aantal noden.

De scholengroep had al lange tijd nood aan een nieuwe
refter en een tweetal klaslokalen. Bovendien was ook
het bestaande sanitaire blok met kleedruimtes voor de
school verouderd geraakt.
Tegelijkertijd waren de lokalen voor het deeltijds
kunstonderwijs Muziek en Woord in het oude gemeentehuis niet echt geschikt en drong een verhuis zich
stilaan op.
Tot slot bleek er ook een nood aan een kleinere polyvalente zaal voor ongeveer 250 personen in de
Porseleinhallen waar eetfestijnen kunnen doorgaan
of socio-culturele verenigingen activiteiten konden
organiseren.

Dus gingen school en gemeente aan tafel zitten en
kwam een heel mooi nieuw dossier tot stand. De
school zal huren aan de gemeente en kan het project
daardoor indienen als dossier bij het Agentschap voor
Infrastructuur in het Onderwijs en ontvangt hiervoor
binnenkort huursubsidies.

WAT KOMT ER?
Het gemeenschappelijke bouwproject voorziet zowel
in de bouw van een refter en klaslokalen als in twee
kleedruimtes en een berging voor sportclubs, samen
met de creatie van vier klaslokalen, drie instrumentenlokalen en een secretariaat voor de muziek- en woord
academie.
Een deel van de klaslokalen zal gemengd gebruikt
worden. Overdag huist de scholengroep erin, ’s avonds
kunnen de ruimtes gebruikt worden door
Tot slot komt er in de nieuwbouw ook nog een kookruimte voor de Porseleinhallen.
De eerste steenlegging is voorzien voor september
2018, ingebruikname van de gebouwen een jaartje
later.
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#WARM WEVELGEM
Een stukje chocolade en een lekkere kop koffie of chocomelk, dat waren de basisingrediënten voor de warme actie van de CD&V-senioren op Valentijn. Menig marktganger zag
dat het goed was!

#ALAAF
Begin februari ging Gullegem en omstreken weer volledig uit de
bol met het jaarlijks Carnaval. De 47ste prinsverkiezing werd opnieuw een feest voor jong en oud en de jaarlijkse stoet bracht een
massa volk op de been. Uiteindelijk werd Mathieu Van Landuyt,
alias Kapitein Iglo, gekroond tot Prins Carnaval. Proficiat!

#QUIZMEQUICK
Honderd vrouwenkwesties, veertien quiz
ploegen, veel gesakker om antwoorden waar
je niet kon op komen, maar vooral heel veel
ambiance; daar stond de Quiz van Vrouw en
Maatschappij garant voor op 22 februari.
Quiz me chique kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus.

COLOFON
#GAZZE GEVEN
Meer dan 3500 bezoekers hebben op je eerste editie, dan kan
je van een overdonderend succes spreken. De Hexia Cyclocross
maakte een entree om u tegen te zeggen en promoveerde al meteen naar het A-circuit van het veldrijden. Good job!
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