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Beste inwoner,

Stilaan loopt de legislatuur ten 
einde.
Voor je het weet, zit de bestuurs
periode van zes jaar er op.

We konden de laatste jaren weer 
veel mooie projecten realiseren.
Een aantal van die ingrijpende 
werken worden nu heel zichtbaar.
Zoals bij de opening van het her
aangelegde park Gemeentelijke 
Hovingen of Moorsele Platse die 
sterk gesmaakt werden door de 
Wevelgemse bevolking. De grote 
opkomst op die evenementen, 
de opperbeste stemming die er 
heerste en de vele lovende woor
den die we kregen, doen oprecht 
deugd.

Wevelgem krijgt stilaan een nieuw 
gezicht en met een verjongde 
ploeg willen we straks verder 
gaan. Met uw inbreng en uw en
thousiasme.
Maar eerst genieten van de zomer. 
De hele CD&Vploeg wenst u een 
warme zomer toe, letterlijk en 
figuurlijk.

Jan Seynhaeve en de hele ploeg  
van CD&V Wevelgem

WELKOM, NIEUWE WEVELGEMNAAR

Traditioneel verwelkomt het gemeentebestuur elk jaar haar nieuwe 
inwoners. 
Benieuwd hoeveel er dat vorig jaar waren? 
We geven je graag enkele opvallende cijfers voor 2017 mee:
• we zijn intussen met 31.385 inwoners
• we kenden 309 geboortes en 118 huwelijken
• er kwamen 1340 nieuwe mensen in Wevelgem wonen
• we leven intussen samen met 58 nationaliteiten
• Wevelgem telt maar liefst 7 inwoners die de kaap van 100 jaar 

bereikt hebben

#WARMEZOMER

#WELKOM

GLAS? GRAAG, MAAR DAN ONDER DE GROND

Dat we een halt moeten toeroepen aan plastic, daar zijn we het stil
aan allemaal over eens.
Ondergrondse glasbollen zorgen voor minder lawaai, minder geur
hinder en zijn natuurlijk ook properder in het straatbeeld.

Recent werden drie ondergrondse glasbollen geplaatst: onder het 
vernieuwde SintMaartensplein in Moorsele, in de Kerkstraat in Gul
legem t.h.v. het marktplein en aan de Spoorwegstraat in Wevelgem.

Ondergrondse glasbollen moeten ook zorgen voor minder zwerfvuil 
rond de glasbollen. 
Wevelgem en de andere gemeentes van de afvalinter
communale Mirom zetten hard in op het terugdrin
gen van zwerfvuil. We doen dat niet enkel door het 
accuraat op te ruimen, maar ook door (verborgen) 
camera’s te plaatsen rond de glasbollen. 
De resultaten zijn alvast goed en we willen op 
deze weg verder gaan! 

#GLASHELDER



WEVELGEM IN DE PRIJZEN

Er bougeert een en ander in Wevelgem. Dat gaat niet onopgemerkt voorbij, ook niet buiten onze gemeentegrenzen.  
Zo wordt Wevelgem met zijn projecten vaak genomineerd voor nationale prijzen. Ook deze maand was het weer van dadde…

#PRIJSBEESTEN

1. WEVELGEMSE FIETSKOERIERS
Het initiatief waarbij we met fietsen de boodschappen 
van de wekelijkse markt bij de mensen thuis brengen, 
is genomineerd voor de Zo Dichtblij Awards van de 
Bond Beter Leefmilieu, de Gezinsbond en Unizo. Die 
awards bekronen projecten die de leefbaarheid van de 
gemeente sterk stimuleren. Op 28 juni weten we of de 
fietskoeriers werkelijk in de prijzen vallen.

2. ZORGZAAM GULLEGEM

Het project Zorgzaam Gullegem werd dan weer de win
naar van de Ziaaward, een prijs die de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten uitreikt aan waardevol
le initiatieven in de Ouderen en Thuiszorg. Helpende 
handkaarten, zorgzame kaarten en buurtambassa
deurs, het zijn maar enkele voorbeelden van acties 
waarmee Wevelgem ook in Brussel in de kijker loopt.

3. 1000 KM KOM OP TEGEN KANKER

Schepen van Sport Geert Breughe reed zich dan weer in 
de prijzen. Hij trotseerde weer en wind en fietste 1000 
kilometer tegen Kanker bij elkaar. Chapeau, Geert!



START WERKEN  
MAURITS LAUWERSPLEIN  

Elke dag werken we aan een nieuw Wevelgem.

We konden de afgelopen jaren al veel nieuwe mooie 
projecten openen, zoals vorige maand nog op Moorsele 
Platse.

Maar er staan nog tal van werken op de planning. Zoals 
de heraanleg van het Maurits Lauwersplein bijvoor
beeld waar we op 4 juni aan begonnen. De werken zul
len ongeveer 120 werkdagen duren en zullen vermoe
delijk af zijn in oktober. Vervolgens moet de beplanting 
wel nog gebeuren.

FANTASTISCH FEEST  
VOOR EEN NIEUW MOOI PARK

Dat dat mooie nieuwe park een minstens even fantas
tisch geboortefeest verdiende, daar was iedereen het 
over eens. En dus zakte Wevelgem massaal af naar de 
vernieuwde Gemeentelijke Hovingen om er een spette
rend weekend van te maken.

Jong en oud zag dat het goed was…

VIJF LESSEN UIT DE MOBILITEITSBEVRAGING

In het voorjaar organiseerde de gemeente een bevra
ging rond hoe de Wevelgemnaar de mobiliteit ziet in 
de verdere toekomst. Uit de meer dan 1500 antwoorden 
vallen een aantal lessen te trekken waarmee wij nu 
verder aan de slag gaan.  We zetten ze graag voor u op 
een rij:

1. Wevelgem blijft voornamelijk een autogemeente. 
Mensen vinden het belangrijk om vlot met de auto 
van en naar school, winkels, vrije tijd of werk te 
raken.  
Maar onze inwoners vragen ook duidelijk verder te 
gaan met het fietsplan en aandacht te geven aan 
meer veilige ruimte voor de fietser, circulatiemaat
regelen voor auto’s en fietsers en het voorzien van 
alternatieve autoluwe of -vrije fietsroutes.

2. De inspanningen voor veilige schoolomgevingen 
worden warm onthaald. Mensen vragen nog meer 
schoolstraten, nog meer fietsstraten, betere fiets
paden op schoolroutes, meer sensibilisering om 
minder auto’s te hebben aan schoolpoorten en 
zebrapaden dicht bij de school.

3. Het openbaar vervoer in de gemeente kan beter. 
Er is vraag naar een rechtstreekse buslijn tussen 
Wevelgem en Gullegem, meer treinen naar grote 
steden en treinuren die aangepast zijn aan de uren 
van de bus. 

4. De snelheid – vooral in woonomgevingen – ligt te 
hoog. Inwoners linken dat vaak aan sluipverkeer en 
onnodige drukte door vrachtwagens. 

5. De centra moeten veiliger: er is veel autoverkeer, en 
te weinig ruimte om voetgangers, fietsers, openbaar 
vervoer en auto’s op een comfortabele manier door 
dezelfde straat te laten rijden. 

#ALWEEREENWERF

#HETBEWEEGT

#LOVE8560



Een samenleving waarbij sommigen uit de boot vallen? Neen, daar doen we met CD&V niet aan mee. Ons hart voor Wevelgem 
klopt voor àlle Wevelgemnaars!

Samen zorgen we voor een warme gemeente waar iedereen mee is: door burgers te betrekken waar mogelijk en zorg te bie-
den waar nodig.

#IEDEREEN TELT MEE

EEN GREEP UIT DE REALISATIES  
VAN DE AFGELOPEN JAREN 

 ✔ De bouw van twee nieuwe woonzorg
centra en lokale dienstencentra

 ✔ Studiedag kinderarmoede als start 
voor kinderarmoedebeleid

 ✔ Verdere uitbouw minder mobielen
centrale in Gullegem

 ✔ Installatie van en opleiding voor defi
brillatortoestellen

 ✔ Zorgzaam Gullegem als buurtnetwerk

 ✔ Verspreide opvang (geen centralisa
tie) van vluchtelingen in individuele 
woningen

 ✔ Verdere groei van het aantal wonin
gen van het sociaal verhuurkantoor 
‘De Poort’ en het eigen sociaal patri
monium van het OCMW

 ✔ Nieuwe OCMWinitiatieven als regio
nale pool van doorgangswoningen en 
woonclub

 ✔ Afbraak site Termote en aanleg seni
orensportzone

 ✔ Uitbouw van voedselbank Tastoe

HIER WILLEN WE DE KOMENDE 
JAREN ONZE TANDEN IN ZETTEN 

 ➩ Uitbreiding lokaal dienstencentrum 

Elckerlyck naar de Wijnberg

 ➩ Realisatie lokaal dienstencentrum 

Moorsele

 ➩ Verdere plaatsing van defibrillatoren en 

uitbouw digitaal systeem om opgeleide 

vrijwilligers in te schakelen bij cardio

vasculaire noodoproepen bij de 112

 ➩ Uitbouw van wijkwerken 

 ➩ Uitrol traject klare taal

 ➩ Renovatie assistentiewoningen ‘Ter 

Meersch’

 ➩ Inzet brugfiguren in het onderwijs 

tegen kinderarmoede 

 ➩ Bouw van extra 250 sociale woningen 

in de volgende zes jaar



In Wevelgem gaan we graag voor cultuur met een grote én een kleine c.

In onze culturele centra kan je genieten van hoogstaande voorstellingen, maar we zijn evenzeer een echte feestgemeente. Om 
met Gullegem Carnaval maar één voorbeeld te nemen. Onze inwoners kunnen zoveel cultuur wel waarderen, zo leerden we 
uit een recente bevraging waarvan we de conclusies in een vorige krant op een rij zetten. 

Maar het betekent uiteraard niet dat we nu op onze lauweren rusten!

#CULTUUR, EEN FEEST

EEN GREEP UIT DE REALISATIES 
VAN DE AFGELOPEN JAREN 

 ✔ Structurele ondersteuning voor o.m. 
vzw’s en Uitpas

 ✔ Structurele ondersteuning grotere 
evenementen en organisaties via con
venanten

 ✔ Participatie en inspraak nieuw OC De 
Cerf Gullegem

 ✔ Digitaal  evenementenloket

 ✔ Jaarlijkse Vrijwilligersbedanking

 ✔ Gulle Games

 ✔ Feestjaar 950 jaar Gullegem

 ✔ Wevelgem Wintert

 ✔ Nieuwe invulling 11 november 
herdenking

 ✔ Ondersteuning initiatieven herdenking 
WO I

 ✔ Bib in het park, geopend december 2015

HIER WILLEN WE DE KOMENDE 
JAREN ONZE TANDEN IN ZETTEN 

 ➩ Upgrade Week van de Amateurkunsten

 ➩ Convenanten verder optimaliseren en 

uitbreiden

 ➩ Een nieuw centrum voor Gullegem met 

OC De Cerf als levendige motor voor 

een bruisende dorpskern

 ➩ Administratieve ondersteuning 

 verenigingen

 ➩ Verder investeren in onze infra

structuur t.b.v. onze verenigingen

 ➩ Bepalen toekomst oude pastorie  

Gullegem



Met 12 zijn ze, de jongeren op onze lijst.

Ze komen uit de speelpleinwerking, de jeugdbeweging of een van de Wevelgems sportclubs.

En ze hebben tonnen goesting om er de komende jaren weer volop in te vliegen.

Maak kennis met deze enthousiaste bende die verdomd goed weten wat ze willen.

Vergis je niet, jeugdbeleid is veel meer dan enkel jeugdhuiswerking. Fuifbeleid, speelpleinwerking of speeltuigen, het zijn 
allemaal zaken waar we in Wevelgem graag onze tanden in zetten. En we doen dat in alle bescheidenheid niet slecht, want 
onlangs schopten we het nog tot finalist in de wedstrijd Jeugdgemeente van Vlaanderen.

#JEUGD

EEN GREEP UIT DE REALISATIES  
VAN DE AFGELOPEN JAREN 

 ✔ Blijvende ondersteuning van onze jeugd
verenigingen en huizen met o.m. het ver
nieuwde bouwsubsidiereglement waardoor 
ze recht hebben op €150.000 euro om de 10 
jaar met een eigen inbreng van 15%. Door 
deze ondersteuning bouwden KSA en Chiro 
Gullegem een volledig nieuw lokaal.

 ✔ Goedkeuring van het speelpleinenplan met 
een vernieuwde visie op de Wevelgemse 
speelomgeving: meer, gevarieerder, maar 
ook avontuurlijker en natuurlijker spelen 

 ✔ Samenwerking met Wildebras 

 ✔ De aanstelling van een eigen jeugdopbouw
werker. 

 ✔ Speelpleinwerking

– Start speelpleinwerking in deelgemeen
ten met positief proefproject van speel
pleinwerking Gullegem als resultaat

– Vernieuwde samenwerking met vzw De 
Stroom zodat speelpleinwerking Kas
per voor kinderen met een beperking 
kan blijven bestaan en er een nauwere 
samenwerking is met de reguliere speel
pleinwerking zoals Haasjeover

 ✔ Events als de GulleGames en de Buiten
speeldag

 ✔ Realisatie van verschillende nieuwe speel
terreinen waaronder:  

– Hoge Akker (Wevelgem) 
– Meiweg (Gullegem)
– Ter Walle (Gullegem).

HIER WILLEN WE DE KOMENDE  JAREN ONZE TANDEN IN ZETTEN
 ➩ Jeugdhuizen

– Actualisering subsidiereglement Samenwerking tussen jeugdhuizen bevorderen

 ➩ Investeren in jeugdlokalen
 ➩ Veilig fuiven

 Verhoging van de subsidie voor bewaakte security

 ➩ Speelterreinen

 Opwaardering speelterreinen Kwadries, A. Vanhoornelaan en ‘t Vrije
 ➩ Speelpleinwerking: 

 Indien de behoefte er is, speelpleinwerking organiseren in de deelgemeenten,  Blijvende aandacht voor kinderen met een verhoogde ondersteuningsbehoefte Ontwikkeling à la carteaanbod bij gemeentelijke speelpleinwerking, met onder meer ook techniekactiviteiten of taallessen

 ➩ Ondersteunen jeugdverenigingen bij digitalisering van hun communicatie
 ➩ Binnenhalen kwaliteitslabel Kindvriendelijke Gemeente

 ➩ Verder inzetten op nietgeorganiseerde jeugd d.m.v. jeugdopbouwwerker
 ➩ Haalbaarheidsstudie voor de komst van een educatieve kinderboerderij
 ➩ Onderzoek naar haalbaarheid installatie kindergemeenteraad

STIJN
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Ontbreken op de foto: Stijn en Nele



Het weer was niet schitterend, maar de opkomst 
was er niet minder om. De dag van de Hulpverlening 
kreeg heel wat bezoekers over de vloer. Blij dat het 
verdienstelijke werk van al onze hulpdiensten eens 
in de kijker kon gesteld worden. Ze verdienen het!

1 mei was weer Kubbhoogdag is Wevelgem 
en verre omstreken. Ook CD&V nam deel met 
een ploeg aan het WestVlaams kampioen
schap. Met wisselend succes, maar ja, deel
nemen is belangrijker dan winnen, zeker?

COLOFON

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

Werken aan de toekomst van Wevelgem kreeg bij schepen Stijn 
Tant een eigen invulling.
Op maandag 4 juni werden hij en zijn vrouw Heleen de trotse 
ouders van een tweeling Lotte en Nore.
De toekomst is verzekerd. Proficiat!

#BEDANKTHULPDIENSTEN

#DETOEKOMSTVANWEVELGEM #DEOLYMPISCHEGEDACHTE


