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Beste inwoner,

Het is weer die tijd.
De dagen worden koeler en 
korter, het wordt al sneller 
donker.

We hokken dichter bij elkaar 
en zorgen voor winterse gezel
ligheid. Iedereen ervaart graag 
warmte.

Daarom zetten we als CD&V 
Wevelgem meer dan ooit in op 
de zorg voor elkaar.

Met acties als Zorgzaam 
Gullegem bijvoorbeeld. Of 
door kansen te creëren voor 
de jeugd. Of door aandacht en 
respect te hebben voor elkaar 
in het verkeer.

Zorg zit hem soms in de klein
ste dingen, maar kan écht wel 
het verschil maken. 

Wij pakken de zaken graag ten 
gronde aan. En altijd met zorg 
voor elkaar.

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

ONDERNEMEND WEVELGEM

Op 17 augustus regende het een 
ganse dag, maar tegen de avond 
trok de hemel open.

600 Wevelgemse ondernemers 
verzamelden voor de jaarlijkse 
netwerkbijeenkomst.

Geen lange speeches, maar een 
gezellig samenzijn met vrienden 
en collega’s.

Uit dankbaarheid voor het onder
nemerschap in onze gemeente.
Op naar een volgende editie!

2 jaar bestaat ie nu al, de Wevel
gemse cadeaubon. Je kan er mee 
terecht in meer dan 150 handels
zaken in Wevelgem, Gullegem 
en Moorsele en hij blijkt immens 
populair. 

De bonnen die op die tijd al uitge
reikt werden, zijn goed voor maar 
liefst €170.000 die rechtstreeks 
terugvloeit naar onze lokale han
delaars! 

170 000
#ONDERNEMERSGEVENKLEUR

#ZORGENVOORELKAAR #KOOPLOKAAL
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ZORGZAAM GULLEGEM

Heb je de Gullegemse voetpaden al gezien? 

Er staan 8907 gekleurde handen op, evenveel als er 
inwoners zijn in Gullegem. 

En dat allemaal dankzij de leerlingen van Kleuterschool 
en Vrije Lagere School De Gulleboom. 

Waarom? Omdat het leuk is, maar ook omdat die han
den staan voor helpende handen.

Met Zorgzaam Gullegem willen we met ludieke en 
 creatieve projecten mensen stimuleren om sneller hulp 
te vragen én aan te bieden.

Een hechte groep vrijwilligers vangen signalen op wie 
extra steun nodig heeft.Bakkers brengen zorgzame 
boodschappen op hun broodzakken. En in decem
ber lanceren we een affichecampagne op Gullegemse 
vitrines.

Omdat iedereen zorg verdient...

150 JAAR BIB WEVELGEM

150 jaar bibliotheek in Wevelgem, dat kan tellen. 

Om dat te vieren, werden de bezoekers op 7 oktober 
extra verwend. 

Er werden verhalen verteld, er werd getikt en getoost. 

En er werd zelfs geschoren, want het motto was: ‘De 
Bib, ook mannen weten waarom.’ 

2064 DEELNEMERS VOOR  
ALPRO SOJA LEIEMARATHON

Was jij een van die moedige sportievelingen op zondag 
24 september?

Awel, petje af! 5 of 10 kilometer, een halve of een volle
dige marathon? 

Je moet het toch maar doen! 

#HELPELKAAR

#RESPECTVOORSPORTERS#LIEFDEVOORLEZERS © Broos Van De Moortel
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MOBIEL WEVELGEM

Dat mobiliteit in onze gemeente geen evidente zaak is, 
is een publiek geheim.

Iedereen heeft al gesakkerd als hij of zij snel van punt 
A naar punt B moet en het verkeer niet mee wil. Ieder
een heeft waarschijnlijk zijn mening hoe het beter kan.

Ook CD&V Wevelgem zet graag zijn tanden in dit com
plexe dossier, maar dan wel met aandacht voor ALLE 
weggebruikers. 

Want mobiliteit is zoveel meer dan je snel met je auto 
verplaatsen. 

Het is ook faciliteiten uitwerken voor fietsers en voet
gangers, aandacht hebben voor verkeersveiligheid of het 
aanpakken van minder fraaie plekken in onze gemeente.

Of het weren van vrachtverkeer door je centrum en het 
voorkomen van sluipverkeer doorheen je woonwijk.

Maar het betekent ook onderhandelen met verschillen
de partners, want niet alle wegen zijn gemeentewegen. 

Je snapt dat we niet over één nacht ijs gaan.

In de gemeenteraad van oktober hebben we beslist een 
beroep te doen op Leiedal om het mobiliteitsplan Wevel
gem te herzien. Daarin is ook plaats voor jouw mening.

We komen hier snel op terug.

Heb je nu al ideeën die je kwijt wil?  
Mail naar idee@cdenvwevelgem.be 

WEVELGEM JEUGDGEMEENTE

Wevelgem schopte het onlangs tot finalist in de wed
strijd “Jeugdgemeente van Vlaanderen”. 

Toeval? Natuurlijk niet. Want onze speelpleinwerking 
(een van de grootste van Vlaanderen), ons rijk netwerk 
aan jeugdhuizen, ons sterk ondersteunend subsidie

reglement en ons vele events voor jongeren, is ook de 
jury niet ontgaan.

Dank aan alle verenigingen, dank aan de jeugd!  
Jullie maken Wevelgem mee tot toonaangevende 
jeugdgemeente.

#HARTVOORJEUGD

Ontdek de mobiliteits uitdagingen via LAYAR

Wil je meer info over deze complexe materie? 
Installeer dan gratis de app Layar op je smart
phone of tablet.
 
Layar zorgt ervoor dat je aan dit geschreven arti
kel ook een videofilmpje kan koppelen. Neem de 
Layarapp, houd hem over deze pagina en krijg 
in een videofilmpje meer uitleg van schepen van 
mobiliteit Marie De Clerck.
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Het uitzicht van Moorsele Platse verandert zienderogen.
Het is nog even wachten tot het voorjaar, en we kunnen mas
saal genieten van een gloednieuw dorpscentrum.

We toerden deze zomer met CD&V Wevelgem 
langs nieuwe buurten en verkavelingen. 
En we zagen dat het goed was: we leerden veel 
nieuwe positief gezinde Wevelgemnaars ken
nen!

COLOFON

Dit is een periodieke uitgave van CD&V Wevelgem.
Verantwoordelijke uitgever: Wilfried Vanneste, Steen
bakkerstraat 18, 8560 Wevelgem
www.cdenvwevelgem.be 

Op de dag van de Onthaalouder hadden we extra 
aandacht voor dit mooie beroep. En we lan
ceerden er de Kinderopvangvinder, actief vanaf 
januari 2018!

De digitale Kinderopvangvinder zal je toelaten 
nog makkelijk en gerichter kinderopvang te 
vinden in jouw buurt.

#MOORSELEBOUGEERT

#WELKOMNIEUWEINWONERS

#RESPECTVOORONTHAALOUDERS
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