
Zomergem terug vooruit! Deelgemeenten inbegrepen



Beste inwoner,

CD&V bestuurt sinds 1 januari 2013 onze mooie
gemeente. We zijn halfweg de legislatuur. 
Tijd om eens terug te blikken. 
Op drie jaar tijd maakten we Zomergem
terug financieel gezond. 
Daarnaast startten we tal van projecten op.
Er wordt sterk geïnvesteerd in het warmste dorp. 
CD&V zet ook in op een goede dienstverlening
en communicatie. 
Er ligt nog heel wat werk op de plank. 
Het is voor mij een boeiende uitdaging
om samen met jullie de mooie droom
van warmste dorp dagelijks vorm te geven. 

Samen brengen we ons dorp stap voor stap vooruit!
Ik wil iedereen bedanken die hier aan heeft meegewerkt. 

Tony Vermeire
Burgemeester



ZomerZine

Cultuursubsidies

Nieuwe website

Nieuw speelplein in Rijvers

Atletiekclublokaal

Berkenstraat

Behoud ondersteuning alle verenigingen
Nieuw parkeerbeleid

Gemeentemagazijn

Avontuurlijk speelplein Oepites

Warmste dorp

Financiën terug in het groen

Stoktevijver

Korteboeken/Bekestraat Nieuwe bomen

Asverschuiving Beke

Afschaffen gezinsbelasting

Energiezuinig
Cinemastraatje

Afbouw schuldenberg

Nieuwe Oepites

Vooruit

Veldhoek



Vooruit met TV 1

Tony Vermeire
Burgemeester



Met Zomergem verzamelden we het grootst aantal batterijen.
Daardoor wonnen we een nieuw speelplein onder impuls van de jeugdraad.

Het Pieleplein is een speelplein uit herbruikbare materialen. 

Pieleplein



Uw vertrouwen: mijn inzet

Luc Lampaert
Schepen



Kort parkeren

In de buurt van de 
winkels mag je maar 
voor een korte tijd 
parkeren. Dit is een 
grote verbetering 
voor de winkeliers
en de klanten.
In Oostwinkel 
zorgden we voor 
nieuwe bebouwing 
om het dorp extra 
zuurstof te geven. 



Nu oplossingen zien?
Bel, schrijf… en duw Martine

Martine Lataire-Gyssels
Schepen



Tafeltennisclub

De tafeltennisclub kreeg een vast lokaal. Dit is een mooie samenwerking 
tussen het gemeentebestuur en de sport-vereniging. Wij stellen het lokaal ter 

beschikking. De vereniging maakte er een gezellig sportlokaal van. 



Nicholas heeft #goesting

Nicholas Spinel
Schepen



Nieuwe Oepites

De KSA kreeg een nieuw lokaal, met ruimte voor elke leeftijdsgroep. Dit project 
was al opgestart, maar via een Europees project kwam er een keuken bij.

Dit lokaal gebruikt men ook als bivakplaats voor jeugdverenigingen. 



Volle kracht vooruit

Steven Lambert
Schepen



Zomerzine

We promoten 
ons warmste 
dorp via een 

nieuwe website. 
We informeren 
onze inwoners 

ook goed via 
het nieuwe 

informatieblad 
ZomerZine. Het 

is een modern 
magazine dat ook 

de inwoners en 
verenigingen aan 

het woord laat.  



IJZERSTERK… iedereen mee!

Hilde De Graeve
OCMW-voorzitter



Speelpleinwerking
in de deelkernen

Op woensdag-namiddag is er nu opvang in Oostwinkel.
Tijdens de vakanties rijdt het speelplein naar Beke en Oostwinkel. 



IK + JIJ = WIJ

Dirk De Poorter
Voorzitter gemeenteraad



Wandelroute

Om van ons mooie dorp 
te genieten plantten we 
heel wat bomen:
in Korteboeken,
Den Boer,
Langeboeken…
Er zijn nu wandelroutes 
door het Meetjesland. 
Met behulp van 
knooppunten zoals bij de 
fietsers, stippel je zelf een 
aangename route uit.



Uw zorg, mijn doel

Tim Maenhout
Fractieleider



Energiezuinig

We besparen energie door gebouwen te verkopen die we niet meer nodig hebben. 
Daarnaast maakten we ook de verlichting in het gemeentehuis energiezuinig.

Dit is goed voor de financiën en het milieu.  



Dynamisch en ervaren

Mieke Van de Velde
Gemeenteraadslid



Korteboeken/Berkenstraat

Met Vlaamse subsidies legden we een nieuw wegdek in Korteboeken en
het stukje Bekestraat. Ook de Berkenstraat kreeg er een nieuwe toplaag bij.

Deze landbouwwegen worden ook vaak gebruikt door fietsers. 



Werken aan het geluk van iedereen

Roger Willems
Gemeenteraadslid



Gemeenschapscentrum

Door het parochiaal centrum over te nemen, krijgt de gemeente jaarlijks
34 000 euro subsidies. Zo behouden alle verenigingen een vergaderruimte.

Het Schaapstuk is een ontmoetings-plaats voor alle Zomergemnaren.   



Nu Oostwinkel vooruit

Lucia De Witte
Gemeenteraadslid



Veldhoek

We pakken de schoolomgeving in onze deelgemeente aan.
We verhogen de waterkwaliteit door een gescheiden riolering.    



Altijd paraat

Jacqueline Wille
OCMW-raadslid



Kringwinkel

De opening van de kringwinkel is een meerwaarde voor Beke.
Recycleren van kledij en boeken is goed voor het milieu.

De winkel is echt hip en zorgt voor tewerkstelling voor kwetsbare mensen.



Geertje Van Doorne
OCMW-raadslid



Cinemastraatje

Het Cinemastraatje had nog geen riolering of wegdek.
Door deze realisatie wordt de waterproblematiek daar ook aangepakt.  



GA voor GO

Gonda Lootens
OCMW-raadslid



Verkeer Beke

Aan de schoolomgeving in 
Beke was er een onduidelijke 
situatie. Door de belijning van 
de parkeervakken is alles veel 
overzichtelijker en wordt het 
verkeer geremd. 



Handen uit de mouwen

Reggy Dekeyser
OCMW-raadslid



Kassagebouw en atletiek

De atletiekclub kan nu beschikken over een deftig lokaal.
Ook de voetbal kreeg er zo’n lokaal bij. 



Zomergem financieel gezond

Zomergem was in 2010 de slechtste leerling van Oost-Vlaanderen
op financieel vlak. Door een strak plan bouwden we de schulden af.  



In 2016 moet elk gezin en elk bedrijf voor één keer
geen algemene belasting betalen. Zo moet men 100 euro

(50 euro voor bepaalde doelgroepen) minder betalen. 



Zomergem terug vooruit!


