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Beste Wevelgemnaar,

We staan aan de vooravond van de verkiezingen. Een 
nieuwe bestuursperiode komt eraan. We rekenen op u 
zodat u in de toekomst ook verder op ons kan rekenen 
voor een blijvende inzet voor onze mooie gemeente.

Wij zijn ervan overtuigd dat we de afgelopen jaren mooi 
werk leverden voor heel Wevelgem. 

We konden noodzakelijke en ingrijpende infrastruc
tuurwerken uitvoeren zoals nieuwe bib, heraanleg 
Moorsele Platse, de Gemeentelijke Hovingen en de 
revitalisering van de bedrijventerreinen in Gullegem... 
Maar vaak ging het ook over kleine ingrepen die niet 
steeds de pers haalden zoals het ondersteunen van 
onze vele verenigingen en hun vrijwilligers.

Wij hopen dat de Wevelgemse bevolking het geleverde 
werk kan waarderen. Het betekent niet dat het werk 
af is. Alles kan beter. Uit de vele contacten die we de 
afgelopen jaren hadden met elk van jullie, onthouden 
we dat een aantal onderwerpen jullie extra nauw aan 

het hart liggen. We staan er in dit nummer dan ook 
graag even bij stil en laten jullie kennis maken met 
onze standpunten over veiligheid, mobiliteit, gezonde 
financiën en het verenigingsleven in onze gemeente.

Straks beslist u mee over de verdere toekomst van 
Wevelgem, Gullegem en Moorsele. CD&V Wevelgem 
staat alvast klaar met een gevarieerde ploeg om verder 
te bouwen aan onze gemeente. Het is een mooie mix 
geworden van jong en oud, van mannen en vrouwen en 
van jeugdig enthousiasme en stevige ervaring. 
We laten u graag kennis maken met elk van hen.

Op 14 oktober bent u aan zet. Wij staan klaar om verder 
te bouwen aan Wevelgem.

Dankbare groeten,
Jan Seynhaeve  
en de hele ploeg van CD&V Wevelgem

Check ons volledige programma op  
www.cdenvwevelgem.be    

Van links naar rechts :

Reus Berke Bierkaartje in 
stoet Gullegem Carnaval.

Opening park Wevelgem.

Opening Moorsele Platse.

Afsluit Gullegem 950 samen 
met Gullegem wintert.
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Er is al veel inkt gevloeid over veiligheid.

Niet verwonderlijk, want niets is zo subjectief als veiligheid.

Bepaalde mensen voelen zich nooit onveilig, anderen wel.

We respecteren dat en streven er altijd naar dat iedereen zich 
goed voelt in Wevelgem.

Er bestaan ook objectieve cijfers over veiligheid.

Die officiële cijfers van de politiezone GrensLeie tonen dat 
het de goede kant uitgaat met onze veiligheid.  

2013 2017

Totaal aantal geregistreerde misdrijven 1467 1112

Woninginbraken 156 71

Diefstallen uit voertuig 43 25

Autodiefstallen 10 6

Diefstallen met geweld 27 8

Fietsdiefstallen 138 81

CD&V wil op dat elan verder gaan en stelt een aantal maat
regelen voor die er moeten voor zorgen dat elke Wevelgem
naar zich op zijn gemak voelt in onze mooie gemeente.

Scan met de gratis  
LAYAR-app en lees  

ons hele programma 
rond veiligheid.

PRIORITEIT 1: 
VEILIGHEID

DIT ZIJN ONZE ANDERE  
VEILIGHEIDSVOORSTELLEN: 

 ➩ Extra camera’s

 ➩ Nieuwe inbraakpreventiemaatregelen

 ➩ Nieuwe BIN-netwerken

 ➩ Verdere aanpak bars en nachtwinkels

 ➩ Inzetten op verkeersveiligheid

IN DE KIJKER: 
HET LICHTPLAN

We gingen de afgelopen zes jaar met 
een lichtplan aan de slag. Door het 
doven van de openbare verlichting 
konden we heel wat energie en CO2 
besparen. 

Bepaalde burgers voelen zich ech
ter niet veilig door minder verlichte 
straten. 

Daarom hebben we onlangs beslist bij 
te sturen waar nodig. 

we kiezen voortaan voor dimmen, 
niet doven en gaan voor:

- Meer Led-verlichting wat een be
sparing betekent in energiekosten

 Verlichting in alle wijken en langs
heen de verbindings en woonwe
gen

 Extra verlichting van donderdag tot 
en met zaterdag wanneer gemiddeld 
meer mensen op weg zijn.

 DOWNLOAD DE APP VIA 
GET.LAYAR.COM
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Scan met de gratis LAYAR-app en lees 
ons hele programma rond mobiliteit.

De afgelopen jaren en maanden hebben verschillende par
tijen al hun zeg gedaan over de mobiliteit in Wevelgem en 
meer bepaald het vertraagd verkeer waar het centrum van 
Wevelgem al eens mee te kampen heeft. Uiteraard moedigen 
we elk debat over mobiliteit aan. Alleen moet er op de juiste 
nagels geklopt worden.

MASTERPLAN MOBILITEIT WEVELGEM 
In het masterplan voor centrum Wevelgem kiezen we voor twee 
nieuwe aantrekkelijke en levendige pleinen, de uitbreiding van 
het park met woongelegenheden, meer ruimte voor handel en 
horeca met terrassen en evenveel parkeerplaatsen als nu. Om 
dit ambitieuze plan te kunnen realiseren, moet onze mobiliteit 
door en rond het centrum ook aangepast worden.

We gaan voor:
 circulatiemaatregelen in het centrum van Wevelgem, zodat 

het doorgaand verkeer uit het centrum geweerd wordt 
 de N8 op zo veel mogelijk plekken smaller maken zodat 

er trager gereden wordt, er meer plaats is voor fietsers en 
voetgangers en de weg makkelijker kan worden overge
stoken. Ook een voetgangers -en fietserstunnel wordt als 
optie bestudeerd.

- creëren van volwaardige ruimte voor de fiets op de verbin
dingswegen met de deel en buurgemeenten

- verder werk maken van autoluwe parallelle fietsroutes met 
de N8

- nog meer inzetten op het gebruik van de fiets voor korte 
verplaatsingen ; denk aan sensibiliseringsacties, fietsedu
catie, testkaravaan,…

GULLEGEM 
Het centrum van Gullegem vraagt dan weer een andere 
aanpak. Daar zetten we sterker in op het weren van zwaar 
verkeer uit de dorpskern.
Met camera’s en aangepaste verkeerscirculatie vermijden we 
dat vrachtverkeer doorheen het centrum komt om de indus
triezones te bereiken.

MOORSELE 
Ook het centrum van Moorsele herleeft met het nieuwe 
marktplein, maar het aanliggende industrieterrein en het 
vrachtverkeer dat dat met zich meebrengt, kunnen een be
dreiging vormen voor de zwakke weggebruiker. 
Daarom gaan we voor een uitbreiding van de zone 30, meer 
fietspaden en -straten en tot slot goed leesbare kruispunten.

PRIORITEIT 1: 
VEILIGHEID

PRIORITEIT 2: 
MOBILITEIT

IN DE KIJKER: N8

De N8 die onze gemeente doorkruist, is een 
gewestweg die de verbinding moest maken 
tussen Kortrijk en Ieper.

Het betekent dat het Vlaams Gewest be
paalt welke ingrepen er al dan niet kunnen 
gebeuren op Wevelgems grondgebied. 
Aangezien mensen al lang de A19 gebrui
ken om van Kortrijk naar Ieper te gaan, 
vindt CD&V dat de N8 zijn functie van 
gewestweg verloren is.

Daarom heeft het gemeentebestuur het 
initiatief genomen om van de N8 een 
gemeenteweg te maken. 

We hebben hiertoe een schrijven gericht 
aan bevoegd minister Ben Weyts.

Als de N8 een gemeenteweg wordt, kan 
Wevelgem die nog beter inrichten op maat 
van de burger. Dat hier een extra kosten
plaatje aan verbonden is, nemen we erbij. 

Het comfort en de verkeersveiligheid van 
de Wevelgemnaar staan immers voorop.

DE GESCHIEDENIS VAN DE N8 
  
 De N8 is een van de negen wegen die 

vanuit Brussel naar de grenzen van ons 
land lopen. De N8 maakt de verbinding 
tussen Brussel en Veurne en is in totaal 
152 kilometer lang

 Het tracé bestaat al sinds de achttiende 
eeuw.

 In 1980 werd de A19 geopend tussen 
Kortrijk en Ieper waardoor de N8 zijn bo
venlokale functie in de praktijk verloor.

 DOWNLOAD DE APP VIA 
GET.LAYAR.COM
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2012-2018: HET MOOISTE MOMENT VOLGENS …

Zes jaar mogen besturen voor Wevelgem en haar inwoners, dat zorgt voor vele memorabele momenten.  
We peilden bij onze schepenen naar hun mooiste moment, op politiek vlak, maar misschien ook familiaal.

 

BERNARD GALLE

De geboorte van je kleinkinderen, dat is iets wat blijft 
hangen. Onlangs kwam nummer negen ter wereld. 

Op werkvlak denk ik vooral aan de ingebruikname van 
onze nieuwe trouwzaal in de oude goederenloods. Een 
nieuwe parel aan de gemeentelijke kroon.

JAN SEYNHAEVE

Deelnemen aan de quiz De Slimste Gemeente, samen 
met 2 inwoners uit eigen gemeente. Na preselecties in 
de Porseleinhallen haalden we samen de finaleweek!

Al ben ik ook wel trots op de marathon die ik in eigen 
gemeente liep. In een tijd van net geen drieënhalf uur. 

KEVIN DEFIEUW

In zes jaar tijd ziet mijn leven er helemaal anders uit. 
Van thuiswonende en pas afgestudeerde zoon naar 
vader met de beide voeten in het boeiende werkveld. 

De geboorte van Tuline en George waren in die periode 
de grootste, maar ook de mooiste aanpassing.  
Daaraan kan geen andere realisatie tippen ;).    

LOBKE MAES

De laatste jaren combineer ik het schepenambt ook 
met een job bij CD&V in Brussel. Boeiend en inten
sief, maar het doet telkens extra deugd om ook weer 
thuis te komen en met de vele familie en vrienden 
leuke dingen te beleven op de talrijke evenementen 
met de viering van 950 jaar Gullegem als hoogtepunt!

STIJN TANT

Mijn mooiste moment was eigenlijk een weekend, met 
name het eerste weekend van juni 2018. Op zondag 4 
juni werden Heleen en ik de trotse ouders van Lotte 
en Noor, een onvergetelijke gebeurtenis... De zaterdag 
voordien hadden we nog maar net de geboorte gevierd 
van het nieuw aangelegde SintMaartensplein. 
Ik kon als inwoner van Moorsele en als sche pen van 
openbare werken de heraanleg van heel nabij opvolgen 
en ben net als mijn dorpsgenoten trots op het resul
taat. Moorsele houdt van zijn Platse. Kijk maar naar 
hoe de fontein deze zomer fel gesmaakt werd!
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Scheur me uit en neem mij mee naar het stemhokjeVerantwoordelijkheid opnemen en beleid voeren,  
dat doen we altijd in het belang van de Wevelgemnaar. 
Je vindt onze lijst op de derde plaats van je stemformulier. 

CD&V WEVELGEM GAAT VOOR:
1. Een veilige en leefbare gemeente
2. Een gemeente waar jeugd, sport en cul-

tuur kansen krijgen om te groeien en te 
bloeien

3. Een gemeente waar inwoners elkaar met 
veel goesting begroeten en ontmoeten

4. Een gemeente waar ondernemers zich 
verder kunnen ontplooien

5. Een gemeente die niemand in de kou laat 
staan

6. Een gemeente die weet wat ze wil en 
krachtdadige beslissingen neemt

 
DIT ZIJN ONZE 11 ENGAGEMENTEN VOOR WEVELGEM:
1. Veiligheid als basisrecht
 Elke inwoner moet zich niet alleen veilig 

voelen, maar ook veilig zijn. Thuis, onder-
weg of waar hij zich ook bevindt.

2. Aangenaam wonen
 We gaan voor comfortabel en betaalbaar 

wonen in een groene omgeving met res-
pect voor de open ruimte

3. Sport op maat van iedereen
 We blijven investeren in kwaliteitsvolle 

sportinfrastructuur voor jong en oud, voor 
individuele sporters en sportclubs.

4. Cultuur, een feest
 Feesten, kunst, evenementen, cultuurpro-

grammatie, erfgoed, vrijwilligerswerking… 
het zijn de pijlers van ons gemeenschaps-
leven.

5. Een mooie oude dag voor elke Wevel-
gemnaar

 We zorgen voor onze ouderen met een 
krachtig OCMW, lokale dienstencentra en 
woonzorgcentra als ruggengraat van ons 
seniorenbeleid

6. Groene en leefbare straten en pleinen
 We gaan voor een kwalitatieve en duur-

zame publieke ruimte met veel zuurstof en 
openbaar groen

7. Iedereen telt mee
 We willen een warme en zorgzame ge-

meente zijn waar iedereen verdraagzaam 
is voor elkaar en niemand uit de boot valt

8. Veilig en vlot verkeer
 Elke Wevelgemnaar moet zich veilig en vlot 

kunnen verplaatsen met de auto, de fiets, 
te voet of het openbaar vervoer.

9. Vleugels voor de jeugd
 We geven maximale kansen aan de jeugd 

om te spelen, te bewegen, te fuiven, te 
feesten en zich verder te ontwikkelen.

10. Een aangenaam centrum met toekomst-
visie

 We gaan voor de uitvoering van het 
masterplan voor Wevelgem centrum met 
aandacht voor ruimte, leefbaarheid, han-
del, wonen, mobiliteit en behoud van het 
huidig aantal parkeerplaatsen.

11. We laten ondernemers ondernemen
 We willen bedrijven en organisaties verder 

ondersteunen door bestaande regelgeving 
te vereenvoudigen, kwalitatieve industrie-
zones uit te bouwen en vooral… door te 
luisteren naar hun wensen.

Scan met de gratis LAYAR-app
en lees ons hele programma, 
of surf naar www.cdenvwevelgem.be

HIER BRUIST ERVARING
#LOVE8560
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LUC DEFRAYE – PLAATS 10
Moorsele – verzekeringsmakelaar

JEROEN VERHAGEN – PLAATS 23
Wevelgem – student bestuurskunde

BAS SURMONT – PLAATS 22
Wevelgem – student sociologie

CHRIS LOOSVELT – PLAATS 30
Wevelgem – erevoorzitter OCMW 
gepensioneerd maatschappelijk werker

ELYN STRAGIER – PLAATS 20
Wevelgem – studente letterkunde

LEEN MINNE – PLAATS 24
Wevelgem – studente sociaal werk

JESSICA CORTY – PLAATS 28
Gullegem – leerkracht secundair

LIESE VANDOORNE – PLAATS 21
Wevelgem – office manager

CARL CUVELIER – PLAATS 27
Gullegem – leerkracht secundair onderwijs

NELE VERWEIRDER – PLAATS 29
Gullegem – caféuitbaatster

RITA CLARISSIMO – PLAATS 14
Wevelgem – verkoopster

JAN SEYNHAEVE – LIJSTTREKKER
Wevelgem – burgemeester 

docent hoger onderwijs

MARIE VANACKERE – PLAATS 25
Gullegem – psychologe

NICO VANWIJNSBERGHE – PLAATS 19
Gullegem – teamleider Werkwinkel

MATHIEU DESMET – PLAATS 4
Gullegem – schepennotarieel jurist

SANDER DEFLO – PLAATS 13
Wevelgem – coördinator sociale economie

MARIE DE CLERCK – PLAATS 3
Wevelgem – schepenmarketingdirecteur

KEVIN DEFIEUW – PLAATS 7
Gullegem – schepen  
parlementair medewerker

LIEVE SEYNAEVE – PLAATS 26
Gullegem – kleuterleidster
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LEEN MINNE – PLAATS 24
Wevelgem – studente sociaal werk

SOFIE MOL – PLAATS 9
Moorsele – verpleegkundige

HENDRIK LIBEER – PLAATS 12
Wevelgem – groepsverantwoordelijke WAAK

STIJN TANT – PLAATS 5
Moorsele – schepensyndicus

ANN VERBEKE – PLAATS 17
Moorsele – zelfstandige

JESSICA CORTY – PLAATS 28
Gullegem – leerkracht secundair

LIESE VANDOORNE – PLAATS 21
Wevelgem – office manager

LOBKE MAES – PLAATS 2
Gullegem – schepen-stafmedewerker financiën CD&V

VEERLE DE PAUW – PLAATS 18
Gullegem – meewerkende echtgenote

RITA CLARISSIMO – PLAATS 14
Wevelgem – verkoopster

KATLEEN MESSELY – PLAATS 15
Moorsele – bankbediende

KOEN GRYMONPREZ – PLAATS 16
Moorsele – groothandel groenten

JAN SEYNHAEVE – LIJSTTREKKER
Wevelgem – burgemeester 

docent hoger onderwijs

SANDER DEFLO – PLAATS 13
Wevelgem – coördinator sociale economie

MARIE DE CLERCK – PLAATS 3
Wevelgem – schepenmarketingdirecteur

BERNARD GALLE - PLAATS 31
Wevelgem – schepengepensioneerd afdelingschef

GEERT BREUGHE – PLAATS 6
Wevelgem – schepen consulent CM

JO LIBEER – PLAATS 11
Wevelgem – bedrijfsconsulent

FRANK ACKE – PLAATS 8
Moorsele  – voorzitter OCMWteamcoördinator CAW
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ZO STEM JE GELDIG 

 ✔ Je duidt enkel de lijst aan 

 ✔ Of Je duidt de lijst én één of meerde-

re kandidaten van diezelfde lijst aan

 ✔ Of je duidt enkel één of meerdere 

kandidaten van één lijst aan

 
ONGELDIG OF BLANCO 

 U Stem je op (kandidaten van) ver-

schillende politieke partijen, dan is je 

stem ongeldig

 U Houd je je niet aan de bolletjes op 

de lijst en teken je erop los, dan is je 

stem ook ongeldig

 U Blanco stemmen worden niet meege-

teld in de verkiezingsuitslag

 
TWEE KEER STEMMEN 

Je wordt op 14 oktober niet alleen voor 

de gemeenteraadsverkiezingen in het 

stemhokje verwacht. Die dag zijn er ook 

provincieraadsverkiezingen.

Denk je ook aan onze geëngageerde 

CD&V-collega’s die zich voor onze mooie 

provincie willen inzetten?

Check hun lijst op  
https://west-vlaanderen.cdenv.be 

We zetten al onze kandidaten nog even op een rij. 
Het zou ons plezieren mocht je ook in het stemhokje aan ons denken.

ONZE LIJST: NUMMER 3

1 Seynhaeve Jan

2 Maes Lobke

3 De Clerck Marie

4 Desmet Mathieu

5 Tant Stijn

6 Breughe Geert

7 Defieuw Kevin

8 Acke Frank

9 Mol Sofie

10 Defraye Luc

11 Libeer Jo

12 Libeer Hendrik

13 Deflo Sander

14 Clarissimo Rita

15 Messely Katleen

16 Grymonprez Koen
 

Als voorbereiding op de verkiezingen kan u hierboven oefen-
en met het inkleuren van uw stem op onze CD&V lijst.

U kan binnen dezelfde lijst voor meerdere kandidaten tegelijk 
stemmen. Vergeet ook onze burgemeester en onze vrouwelijke 
kandidaten niet.

We bedanken u voor uw stem!

17 Verbeke Ann

18 De Pauw Veerle

19 Vanwynsberghe Nico

20 Stragier Elyn

21 Vandoorne Liese

22 Surmont Bas

23 Verhagen Jeroen

24 Minne Leen

25 Vanackere Marie

26 Seynaeve Lieve

27 Cuvelier Carl

28 Corty Jessica

29 Verweirder Nele

30 Loosvelt Chris

31 Galle Bernard

HIER BRUIST ERVARING
#LOVE8560

Scan met de gratis LAYAR-app
en ontdek al onze kandidaten
op je smartphone.

DOWNLOAD DE APP VIA 
GET.LAYAR.COM
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HIER BRUIST ERVARING

GEERT BREUGHE

Rode draad doorheen mijn mooiste momenten is 
sport. Ik kon me helemaal geven door in vier dagen 
1000 km te rijden voor Kom op tegen Kanker. Een 
unieke ervaring, net zoals de Belgian Cats die ik van 
dichtbij brons zag pakken op het EK basket in Praag. 
Of de fietsvakantie met het gezin over mythische 
Alpencols. 

Maar ook en vooral: het binnenhalen van meer dan 
1 miljoen euro subsidies voor een nieuw zwembad, 
beachvolleyveld en atletiekpiste in Wevelgem!

MATHIEU DESMET

Hét mooiste moment eruit kiezen, is moeilijk. De 
schoonheid zit vaak in de kleinste dingen: een lach, 
een knuffel, samen op stap of met de fiets, de zon, 
een goede babbel, een schouderklopje, samen muziek 
maken, dansen, gezelligheid aan een bar of aan tafel.

Kortom, kleine dingen doen, met een groot hart … 
voor Wevelgem!

FRANK ACKE

Ook voor mij was de opening van Moorsele Plat
se toch wel hét hoogtepunt van de afgelopen zes 
jaar. Na de lange voorbereiding deden de stoet, de 
ambiance op het plein en de vele positieve reacties 
echt deugd!  Als ik er ‘s avonds voorbijrijd, geniet ik  
telkens weer van de mooie sfeerverlichting op het 
voormalige klooster en de kerk.

MARIE DE CLERCK

Mijn mooiste moment beleef ik elke dag. Elke dag 
ga ik met de glimlach werken en kom ik heel wat 
boeiende mensen met een eigen verhaal tegen. Mijn 
kinderen Jack, Lola en Billie  zijn gezond en Vincent 
zorgt voor mij in goede en kwade dagen.

Elk weekend geniet ik met volle teugen van mijn bas
ketbalpassie en vind ik ook tijd voor vrienden, vrien
dinnen en familie.  En dat alles in en rond Wevelgem, 
waar ik werk, woon en leef…

2012-2018: HET MOOISTE MOMENT VOLGENS …

Zes jaar mogen besturen voor Wevelgem en haar inwoners, dat zorgt voor vele memorabele momenten.  
We peilden bij onze schepenen naar hun mooiste moment, op politiek vlak, maar misschien ook familiaal.
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De voorbije legislatuur heeft onze ploeg zijn tanden gezet in heel veel mooie uitdagingen in onze gemeente. Het 
zorgde ervoor dat vele plekken en gebouwen vernieuwd werden.

Dat kost allemaal geld. De investeringsgolf van de afgelopen jaren betekent echter niet dat de gemeente zich in 
de schulden gestopt heeft.

Neen, we voerden een verstandig financieel beleid. 

We zetten graag een aantal cijfers op een rij. 

DALING VAN DE PERSONENBELASTING  
VAN 7% NAAR 6,8%
Bij je aangifte personenbelasting in juli zal je gezien 
hebben dat je minder belastingen moest betalen in 
Wevelgem

FAIRE BELASTINGEN VOOR  
DE MIDDENSTAND
Uit een recent rapport van Unizo blijkt dat Wevel
gem in de regio een van de beste gemeentes is voor 
zelfstandigen. Unizo deed hierbij onderzoek bij vier 
soorten ondernemers: consultants, uitbaters van een 
supermarkt, een natuursteenbedrijf en een horecazaak.

DALING VAN DE GEMEENTESCHULD 
Een daling van de schuld van de gemeente van 37,6 
miljoen euro (in 2013) naar 26,7 miljoen euro (tegen 
2019)

INVESTERINGEN IN DE GEMEENTE 
Investeringen in de gemeente aan een gemiddelde van 
6,7 miljoen euro/jaar

SUBSIDIES VOOR ONZE VERENIGINGEN
Subsidies voor onze verenigingen a rato van 1 miljoen 
euro/jaar

BINNENHALEN VAN SUBSIDIES
 Meer dan 2 miljoen euro subsidies de afgelopen jaren

 Goedkeuringen voor meer dan 25 miljoen euro,  
met onder meer:

• Meer dan 1 miljoen euro voor het nieuwe zwembad

• Meer dan 23 miljoen euro voor de revitalisering van 
de bedrijventerreinen

PRIORITEIT 3: 
GEZONDE FINANCIËN
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PRIORITEIT 3: 
GEZONDE FINANCIËN

Een gemeente leeft pas door mensen. Veel van hun initiatieven ontstaan in de schoot van verenigingen.

Die verenigingen verdienen dan ook een hart onder de riem.  
We hebben er in ons programma dan ook bijzondere aandacht voor.

HIER ZIJN WE DE AFGELOPEN JAREN ONDER MEER VOOR GEGAAN 
 Kwalitatieve infrastructuur voor onze vele sportclubs zoals nieuwe voetbalterreinen in kunstgras in Wevelgem,  

Gullegem en Moorsele of nieuwe voetbalkleedkamers in Gullegem

 Ondersteuning sportevenementen

 Nieuwe bib in het park in Wevelgem

 Structurele ondersteuning van verenigingen door het afsluiten van convenanten

 Subsidie vzw om juridischadministratief te ondersteunen

 Oprichting van een evenementenloket om verenigingen te ondersteunen bij de organisatie van hun events

 Vernieuwd bouwsubsidiereglement voor jeugdverenigingen en jeugdhuizen

 Onze schouders zetten onder fantastische evenementen als de Gulle Games, Wevelgem Wintert, 950 jaar Gullegem, 
de Duivelse matchen…

– Opstart denkoefening nieuw OC De Werf voor Gullegem

MAAR DAT IS NOG NIET ALLES. EEN GREEP UIT ONS  
PRIORITEITENLIJSTJE VOOR DE KOMENDE JAREN
 Het opzetten van een vrijwilligersdatabank

 Hogere subsidie voor bewaakte security op fuiven

 Opstart van een vrijetijdsmonitor

 Een nieuw OC De Cerf voor Gullegem waar ontmoeting centraal staat

 Uitbreiding van de Porseleinhallen in Wevelgem

 Actualisatie van het subsidiereglement voor jeugdhuizen

 Een nieuwe sportcampus Sportspoor met onder meer een nieuw zwembad en atletiekpiste

– ...

Voor al je inspanningen voor Wevelgem: Bedankt, vrijwilliger!

PRIORITEIT 4: 
ZUURSTOF VOOR VERENIGINGEN

WIST JE DAT...

Wist je dat onze 31 CD&Vkandidaten actief zijn in om en bij de 130 verenigingen?
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WAT WIJ LEERDEN UIT ZES JAAR WEVELGEMSE ONTMOETINGEN…

De afgelopen jaren liepen we elkaar vaak tegen het lijf. 
Op één van de vele feestelijke momenten, bij een huisbezoek of gewoon op straat, op weg naar de bakker.  
Het waren telkens aangename en tegelijk leerrijke momenten.

Want als ploeg luisteren we graag naar wat mensen bezighoudt. 
We leren er lessen uit over hoe het beter kan. 
Dit is alvast wat we de afgelopen weken vaak te horen kregen.

JA AAN DE ZWAKKE WEGGEBRUIKER 

We hebben de afgelopen jaren veel inspanningen 
geleverd om kansen te geven aan de zwakke weg
gebruiker. Dat wordt gewaardeerd, maar het kan 
altijd beter.

Propere en toegankelijke fiets- en voetpaden waar je 
ook met een rolwagen of buggy uit de voeten kan, daar 
blijven we op inzetten.

NEEN AAN ZWERFVUIL

De Wevelgemnaar heeft een broertje dood aan een vuil 
openbaar domein.

Ondanks alle inspanningen die de gemeentelijke diensten 
én de Wevelgemse burger elke dag leveren, moeten we 
jammer genoeg vaststellen dat er heel wat zwerfvuil is, 
niet alleen in het centrum, maar ook in landelijke gebie
den.

De komende legislatuur willen we dan ook verder werk maken 
van campagnes en acties tegen zwerfvuil.

JA AAN DE JUISTE BOOM OP DE JUISTE PLEK

Wevelgem wordt steeds groener en dat kunnen we enkel 
toejuichen.

Die verdere uitbouw vraagt een doordachte aanpak, want 
niet elke boom is geschikt voor elke plek. En niet elke plek 
is geschikt om er een boom te planten.

De volgende zes jaar gaan we resoluut voor een doordacht groen 
Wevelgem.

JA AAN DE GUITIGE VIERVOETER

Mensen houden van dieren. Heel veel Wevelgem
naars hebben een viervoeter in huis en ook die 
hond verdient zijn plekje.

We herhalen dus ons plan voor een hondenloopweide in 
elke deelgemeente. 

Help jij mee zoeken naar een geschikte plaats?
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