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Beste inwoner,

Het voorjaar stemt ons blij.
Niet alleen omdat de lente definitief in 
het land lijkt te zijn, maar ook omdat 
dit het seizoen is waarin we een aantal 
mooie realisaties terug kunnen geven aan 
de Wevelgemse bevolking.

Eind april openden we al de nieuwe 
 seniorensportzone Ter Mote waar we 
onder meer een aantal petanquevelden 
inrichtten. Intussen maakt Moorsele 
zich op voor een fijn volksfeest, want de 
Platse is eindelijk weer van hen. Of wat te 
denken van de Gemeentelijke  Hovingen 
die in volle centrum Wevelgem een 
 metamorfose ondergingen?

Het zijn maar enkele voorbeelden van 
plekken waar het goed toeven is, waar je 
even de tijd kan nemen. Niet alleen voor 
jezelf, maar ook voor een babbeltje met 
anderen.

In het groen, op een bankje is de wereld 
nog allemaal zo slecht niet.
Zeker niet in Wevelgem, de plek waar we 
met zijn allen graag wonen.

Geniet van het mooie weer, proef van je 
gemeente, zorg voor elkaar.

Jan Seynhaeve en de hele ploeg  
van CD&V Wevelgem

DRIE WEVELGEMSE JEUGDHUIZEN  
REIKEN ELKAAR DE HAND

We zijn ons niet altijd bewust van hoeveel lokaal jong talent 
wij hebben in onze gemeente.
Neem nu de gasten die zich vrijwillig engageren in onze 
 Wevelgemse jeugdhuizen.
Met JC Ten Goudberge, JH ProMille en JH Den Bascuul hebben 
we in elke deelgemeente een jeugdhuiswerking die ervoor 
zorgt dat jongeren elkaar onbezorgd kunnen ontmoeten en 
leute maken.
Zoveel inzet mag best wel gewaardeerd worden en dus bracht 
schepen van jeugd Kevin Defieuw de bestuursleden van de 
verschillende jeugdhuizen bij elkaar. 
Ze wisselden ervaringen en ideeën uit en bekeken hoe het 
nog beter kan.
Samen sterk, zo hoort het!

#LOVE8560

#WEVELGEMSGOUD

#VANHARTE

STRAF
WEVELGEM

Op 19 plekken hangen straks 
AED-toestellen, automatische 
externe defibrillatoren.
Geen overbodige luxe als je weet 
dat dagelijks bijna 30 mensen een 
hartstilstand krijgen buiten het 
ziekenhuis. Een slachtoffer dat 
binnen de eerste 3 à 4 minuten 
gereanimeerd wordt en een stroom-
stoot krijgt van een AED, heeft 60 à 70 % overlevingskans.
Om Wevelgemnaars gewend te maken met die toestellen te 
werken, organiseren gemeente en Rode Kruis gratis vormin-
gen. Het maakt ons blij vast te stellen dat de opleidingen in 
een mum van tijd volzet waren!

19
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HET ABC VAN DE WEVELGEMSE CAMERA

Je zal het misschien al gemerkt hebben dat op verschillende 
plekken in onze gemeente camera’s opduiken. Dat doen we 
niet zomaar voor ons plezier, maar omwille van jouw veilig-
heid. Niet alle camera’s hebben echter dezelfde functie. Dus 
zetten we ze graag even voor je op een rij.

1. OMGEVINGSCAMERA’S
Omgevingscamera’s brengen een ruime zone in beeld. 
We plaatsen ze vooral op plekken waar veel volk komt 
en waar het risico op bvb. fietsdiefstallen groter is.

Je vindt er nu al aan de Porseleinhallen, het Cultureel 
Centrum en aan het station.

Straks installeren we er nog drie bijkomende: aan het 
stadhuis, aan de overkant op de parking en aan jeugd-
huis Ten Goudberge.

2. CAMERASCHILD
Zoals je misschien weet, bestaat er in onze regio een 
cameraschild dat mee moet helpen bij het bestrijden 
van grensoverschrijdende criminaliteit.

Deze camera’s bekijken of er geen verdachte voertui-
gen door de regio trekken of wagens die eerder bij een 
misdrijf betrokken waren.

Je vindt ze nu onder meer al aan de Palma.

3. TRAJECTCAMERA’S
Onlangs besliste Minister Ben Weyts om langs twintig 
punten in Vlaanderen waar veel ongevallen gebeuren, 
trajectcamera’s te plaatsen. Die moeten de snelheid 
van de automobilisten beperken. En zo werden twee 
camera’s geplaatst aan de Kortrijksestraat, een weg 
waar door het drukke verkeer dat door het centrum 
passeert (en niet zozeer door een te hoge snelheid) 
meer ongevallen gebeuren.

Mogelijks functioneert deze installatie binnenkort ook 
als deel van het cameraschild.

4. MOBIELE CAMERA’S
Het gebeurt nog al te vaak dat vrachtwagens in de be-
bouwde kom komen terwijl ze er eigenlijk niet hoeven 
te zijn. Vaak nietsvermoedend, op aanraden van hun 
GPS. 

Toch horen ze er niet thuis. Daarom besliste het ge-
meentebestuur onlangs om een aantal mobiele came-
ra’s te huren die kunnen nagaan of de vrachtwagens al 
dan niet terecht in de bebouwde kom moeten zijn.

Je merkt het, camera’s worden enkel geplaatst met een 
duidelijk doel.

#GOEDBEKEKEN
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NIEUW LOKAAL DIENSTENCENTRUM VOOR MOORSELE

Sinds kort kan je weer volop genieten op Moorsele 
Platse. Het dorpsplein steekt er in een prachtig nieuw 
kleedje. Het zorgt voor extra zuurstof in Moorsele.

Maar het werk is nog niet af. Zo start binnenkort 
Woonzorgcentrum Sint-Jozef er met een de bouw van 
een lokaal dienstencentrum.

Op de hoek met de Ieperstraat, waar vroeger de 
 pastorie stond, komen straks een compleet nieuw 
dagverzorgingscentrum en 25 nieuwe assistentie-
woningen.

Het nieuwe lokale dienstencentrum moet ervoor 
zorgen dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig en 
kwalitatief thuis kunnen wonen. Je kan in zo’n cen-
trum dan ook terecht voor activiteiten, maar ook voor 
maaltijden, hygiënische zorg, een minder mobielen-
centrale, etc.

Het project kost om en bij de vier miljoen euro.

Sinds kort kan je weer volop genieten op Moorsele 
Platse. Het dorpsplein steekt er in een prachtig nieuw 
kleedje. Het zorgt voor extra zuurstof in Moorsele.

Maar het werk is nog niet af. Zo start in juni Woon-
zorgcentrum Sint-Jozef er met een de bouw van een 
lokaal dienstencentrum.

Op de hoek met de Ieperstraat, waar vroeger de pasto-
rie stond, komen straks een compleet nieuw dagver-
zorgingscentrum en 25 nieuwe assistentiewoningen.

Het nieuwe lokale dienstencentrum moet ervoor zor-
gen dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig en kwali-
tatief thuis kunnen wonen. Je kan in zo’n centrum dan 
ook terecht voor activiteiten, maar ook voor maaltij-
den, hygiënische zorg, een minder mobielenctrale, etc.

ps: Noteer alvast 2 juni, want dan wordt Moorsele  
Platse feestelijk geopend. Be there!

MOBILITEITSPLAN, BIJNA KLAAR VOOR EEN VOLGENDE STAP

In vorige nummers hadden we het al uitgebreid over 
het nieuwe mobiliteitsplan dat we voor de komende 
zes jaar willen schrijven. Een belangrijk onderdeel 
hiervan is de doortocht door Wevelgem centrum. Op 
de tentoonstelling in de bibliotheek kwamen heel veel 
mensen af. De eerste reacties bij voorlopige ontwerpen 
zijn alvast positief. 

Maar een nieuw mobiliteitsplan is meer dan enkel de 
passage door ons centrum.

En dus organiseerden we ook een digitale enquête én 
een mobiliteitsmarkt waar we verder peilden naar hoe 
Wevelgemnaren zich verplaatsen, hoe ze dat in de 
toekomst willen en zullen doen of van welke punten en 
prioriteiten zij wakker liggen. 

En opnieuw bleek hoe betrokken de Wevelgemnaar 
wel is als het op mobiliteit aan komt. Meer dan 1600 

mensen vulden de online enquête in of kwamen naar 
de mobiliteitsmarkt op 28 maart.

De input die de Wevelgemnaren ons bezorgden, willen 
we nu staven met concrete cijfers.En dus doen we de 
komende weken bijkomende tellingen en metingen. 

Klopt het effectief dat bepaalde wegen te druk gewor-
den zijn?  
Hoeveel mensen parkeren effectief op welke punten?  
En wat is nu de ideale fietsinfrastructuur? 
Eens we die bijkomende informatie hebben, kunnen we 
de volgende stap zetten: samen oplossingen zoeken.

Eind juni komen we graag terug bij u om onze metin-
gen en uw bevindingen bij elkaar te leggen en te komen 
tot concrete oplossingen.

Je ziet het, ze zitten niet stil, die mobiliteitsmensen…

#ZORGENVOORELKAAR

#HETGAATVOORUIT
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89%

Vindt dat de bib vlot bereikbaar is

95%

Vindt dat het aanbod in de bib voldoende ruim is

85%

Vindt dat de openingsuren van onze bib 
voldoende ruim zijn

81%

Vindt dat het aanbod in het cultuurcentrum  
voldoet aan de verwachtingen

75%

Vindt dat kunstenaars en verenigingen voldoen-
de beroep kunnen doen op de infrastructuur van 
het cultuurcentrum

MAAR HET KAN HIER  
EN DAAR NOG BETER

Cultuurcontentement legde volgende  
werkpunten bloot:
- graag nog minder administratie en regeltjes 

bij het organiseren van culturele activiteiten
- graag nog meer begeleiding van jong lokaal 

talent
- graag nog meer socio-culturele infrastructuur 

waar verenigingen hun ding kunnen doen
- ...

We gaan graag aan de slag met deze conclusies.

Liefst met concrete maatregelen en projecten, 
zoals bijvoorbeeld de bouw van een nieuwbouw 
samen met het Sint-Pauluscollege of de ver-
nieuwing van OC De Cerf waar we het eerder al 
over hadden.

Er ligt nog werk op de plank. Gelukkig!

83%

Vindt dat het cultuuraanbod voldoende ruim en 
gevarieerd is

80%

Vindt dat er genoeg zorg is voor en promotie van 
het lokale erfgoed

CONTENT OVER CULTUUR
Onlangs raakten de resultaten bekend van Cultuurcontentement, een breed Vlaams onderzoek naar 
hoe tevreden de burger is over cultuur in zijn gemeente. Wevelgem haalde een mooie score met 
7,7/10; een pak beter dan het Vlaamse gemiddelde dat op 6,8 bleef steken. We zetten graag een aantal 
Wevelgemse cijfers op een rij.



#CULTUURCONTENT
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HIER WILLEN WE DE KOMENDE 
JAREN ONZE TANDEN IN ZETTEN 

 ➩ Inrichting nieuwe kleinere groenzones 

(bvb. Bij nieuwe verkavelingen)

 ➩ Herinrichting van o.a. industriezone 

Gullegem Moorsele/Wevelgem Zuid, 

kruispunt Koningin Fabiolastraat

 ➩ Masterplan centrum Wevelgem

 ➩ Bomen in o.a. de Sneppestraat en de 

Sportstraat

 ➩ Nieuwe voetpaden in o.a. de Roesela-

restraat en Kozakstraat

 ➩ Heraanleg in en rond wijken ‘t Vrije

 ➩ Dimmen openbare verlichting

 ➩ verdere inzet voor duurzamere eigen 

gebouwen

 ➩ …

EEN GREEP UIT DE REALISATIES 
VAN DE AFGELOPEN JAREN 

 ✔ Groene Linten voor Gullegem en 
Moorsele

 ✔ Diverse kleinere groenzones zoals 
aan de Hoge Akker, het Pereboomhof 
of Ter Mote

 ✔ Heraanleg van de Gemeentelijke 
Hovingen

 ✔ Bomenbeleidsplan ofte ‘de juiste 
boom op de juiste plaats’

 ✔ Herinrichting van verschillende 
straten zoals de Cederstraat en de 
Kruisstraat-Kijkuitstraat

 ✔ Nieuwe dorpspleinen voor Gullegem, 
Moorsele en Sint-Hilarius

 ✔ Nieuwe voetpaden voor o.a. Ter Wal-
le en de Heerweg

 ✔ Het doseren van de openbare ver-
lichting

 ✔ De aankoop van CNG-wagens voor 
de gemeente

 ✔ Plek voor kleine en middelgrote 
windmolens

 ✔ Duurzame ingrepen in gemeentelijke 
gebouwen zoals vernieuwingen in 
stookplaatsen

#GROEN #DUURZAAM  
#PUBLIEKE RUIMTE
 
We kunnen er niet onderuit: de afgelopen jaren onderging 
Wevelgem een ingrijpende metamorfose. 

Van nieuwe dorpskernen over groenzones voor jeugd-
bewegingen tot de banken op het plein. Van vernieuwde 
voetpaden over speelpleintjes tot de heraanleg van de 
Gemeentelijke Hovingen. We koesteren onze gemeente en 
haar inwoners en kiezen dus niet altijd snel snel.

We gaan het liefst voor de langetermijnoplossing. Dat 
blijkt ook uit de grote en kleine ingrepen in en rond onze 
eigen gebouwen: daar staat duurzaamheid en energiebe-
sparing steeds voorop.

#GROEN

 DOWNLOAD DE APP VIA GET.LAYAR.COM

IN DE KIJKER: UITBREIDING VAN  
DE GEMEENTELIJKE HOVINGEN

Burgemeester Jan Seynhaeve, schepen Stijn Tant 
en kandidate Rita Clarissimo geven je in onder-
staande video tekst en uitleg bij de toekomstige 
uitbreiding van ‘het Park’ naar aanleiding van 
het nieuwe Masterplan Centrum Wevelgem.

Ga met je smartphone over de afbeelding en 
bekijk de video!

Heb je de Layar-app nog niet gedownload?  
Ga dan naar de app-store en merk hoe je krant 
tot leven komt.
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#WONEN

EEN GREEP UIT DE REALISATIES VAN DE AFGELOPEN JAREN 

 ✔ Opmaak en uitvoering van woonplan en Gemeentelijk Ruimtelijk Structuur-plan, met o.m. één stedenbouwkundige verordening voor gans Wevelgem, een RUP voor de bebouwde kern van elke deelgemeente en een wegwijzer voor kwaliteitsvolle woonprojecten.

 ✔ Visie uitbouwen op de ontwikkeling van de Heerlijke Heulebeek en de Groene Slingers

HIER WILLEN WE DE KOMENDE  JAREN ONZE TANDEN IN ZETTEN
 ➩ Leegstand laag houden

 ➩ Meer premies om het comfort in huizen te verhogen

 ➩ Komen tot 1000 Wevelgemse sociale huurwoningen

 ➩ 500 extra woningen tegen 2025 om be-volking stabiel te houden en geleidelijk aan te verjongen

 ➩ Minder regels bij vergunningen

 ➩ Meer buurt- en wijkgroen

 ➩ Behoud van de open ruimte voor land-bouw, natuur en recreatie

WEVELGEMNAARS ZIJN  
ONDERNEMENDE MENSEN
 
Niet verwonderlijk dat er in onze gemeente meer dan 3000 onder-
nemingen zijn!  
Zoveel initiatief moeten we koesteren.

Meer nog, als gemeentebestuur is het de taak om bedrijven en or-
ganisaties verder te ondersteunen in al hun initiatieven.  
Door bestaande regelgeving zoveel mogelijk te vereenvoudigen, 
door aangepaste accommodatie te voorzien op kwalitatieve indus-
triezones of gewoon… door te luisteren.

#ONDERNEMEN

EEN GREEP UIT DE REALISATIES  
VAN DE AFGELOPEN JAREN 

 ✔ Jaarlijks Ondernemersfeest

 ✔ Lancering Wevelgemse cadeaubon

 ✔ Plannen voor duurzame  
industriezones

 ✔ Stop en shop parkeerplaatsen

 ✔ Bouw- en renovatiepremie voor han-
delszaken

 ✔ Toegankelijkheidspremie voor han-
delszaken

 ✔ Korte opleidingen voor ondernemers

 

HIER WILLEN WE DE KOMENDE 
JAREN ONZE TANDEN INZETTEN 

 ➩ Herinrichting industriezone 

Gullegem-Moorsele / Wevelgem-Zuid

 ➩ Verdere administratieve vereen vouding 

voor ondernemers

 ➩ Ondersteuning lokale landbouw

 ➩ Actief promoten diensten van de  

ambtenaar lokale economie bij  

ondernemers
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AANGENAAM WONEN
 
Meer doen met minder ruimte, dat is de grote uitdaging als 
we het hebben over wonen in Wevelgem en haar deelge-
meenten.

Meer doen, want willen we het Wevelgemse inwonersaantal 
van 31.000 inwoners op peil houden, dan moeten er 50 à 60 
extra woningen per jaar bij komen.

Meer doen, want we willen ook zij die het moeilijk hebben, 
extra ondersteunen door bijvoorbeeld subsidies en advies te 
geven om de energiekosten te verlagen. 

Of we zetten renovatiecoaches in die de upgrade van je wo-
ning helpen begeleiden.

Maar tegelijk ook minder doen, want het kan niet de bedoe-
ling zijn dat we alles vol bouwen.

Neen, er moet plaats zijn zowel voor groen als voor steen, 
voor woonkernen en voor open ruimte.

Alleen als we dat evenwicht vinden, kunnen we ervoor zor-
gen dat iedereen aangenaam kan wonen.

#WONEN

EEN GREEP UIT DE REALISATIES VAN DE AFGELOPEN JAREN 

WOONMARKT 21 APRIL
 
Om alle inwoner een mooi overzicht te bieden van de 
bouwprojecten en -plannen organiseerde de gemeen-
te op 21 april voor de vierde keer een Woonmarkt. 

Je kreeg er ook uitleg over premies, renoveren en 
isoleren.

Maar ook Leo Van den Broeck was er, de Vlaamse 
Bouwmeester.

In zijn gekende soms provocerende stijl maakte hij 
duidelijk waar de uitdagingen liggen voor een ge-
meente als Wevelgem. Het geïnteresseerde publiek 
hing alvast aan zijn lippen.

THUIS IN WEVELGEM

Maar liefst 95% van de inwoners van Wevelgem woont 
graag in onze gemeente, een cijfer om gelukkig van te 
worden.

Ergens echt thuis kunnen komen, iedereen heeft dat 
graag. Het huis waarin je woont en de omgeving waar 
je elke dag in leeft, zorgen voor dat goede gevoel. In 
de toekomst willen we blijven inzetten op betaalbaar, 
maar tegelijk kwalitatief en duurzaam wonen. 

Zo zullen er een duizendtal sociale huurwoningen 
beschikbaar worden en blijven we werken met het 
systeem van premies voor bepaalde werken.

Maar ook open en groene ruimte is onmisbaar, zowel 
voor onze innerlijke rust als voor het milieu waar we 
echt zorg moeten voor dragen. De open ruimte die 
Wevelgem heeft, moeten we dan ook koesteren, zowel 
voor recreatie als voor landbouw.

Tegelijk mogen we niet blind zijn voor het feit dat er 
de komende jaren meer woningen zullen nodig zijn. 
Daarom moeten we onze kernen verdichten, dus meer 

wooneenheden creëren zonder onze belangrijke open 
ruimte hiervoor op te offeren. 

Op die manier zorgen we ervoor dat Wevelgem die 
gemeente blijft waar kinderen graag opgroeien en 
mensen elkaar met plezier ontmoeten . Kortom, waar 
we gewoon allemaal graag thuiskomen…

vlnr. Ann Verbeke, Mathieu Desmet, Sofie Mol 
Jessica Corty en Liese Vandoorne (onder)
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Maart was Jeugdboekenmaand en dus besloot de gemeentelijke 
basisschool de Wevelgemse bibliotheek in het park even te be-
zetten tijdens een heuse leesmarathon die werd afgesloten met 
een leesmob. Er werd gelezen dat de stukken ervan vlogen!

Van 27 april tot 6 mei liep de Week van de 
Amateurkunsten.
Niet minder dan 28 lokale kunstenaars 
exposeerden in OC De Cerf en er waren heel 
wat activiteiten met Zorg als centraal thema. 
Zo gingen CD&V’s jongste kandidate Elyn 
Stragier en ouderdomsdeken Chris Loosvelt 
bvb. kerstballen haken bij KVLV Moorsele ten 
voordele van de Warmste Week.

COLOFON

Dit is een periodieke uitgave van CD&V 
Wevelgem. Verantwoordelijke uitge-
ver: Wilfried Vanneste, Steenbakker-
straat 18, 8560 Wevelgem
www.cdenvwevelgem.be 

Iedereen beweegt, jong én oud. Daar is het 
allemaal om te doen op de seniorensportzone 
Ter Mote die eind april geopend werd. En hoe 
kan dat anders dan door te kubben?
En iedereen zag dat het goed was…

De weergoden waren de jeugd heel gunstig gezind op de jaarlijk-
se Buitenspeeldag. Geen wonder dat er lustig gespeeld, gebouwd 
en geravot werd die dag!
Menig ouder zal die week extra was gehad hebben…

#GAZZEGEVEN

#LUSTIGESPELERS

#IEDEREENBEWEEGT

#LOKAALTALENT
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