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In het tempelhof, lovendegem
11 februari van 17:00 tot 20:00

BESTE WENSEN VOOR 2017!
Van links naar rechts: Ivan Goethals, Caroline Fredrick, Arseen Hebbrecht, Katja Beuckelaers, Jeroen Van Acker, Martine De Meyer, 

Chris De Wispelaere, Heli De Keyser, Lieve Borstlap, Etienne Van Acker, Brigitte Marquenie, Bram De paepe, Etienne Verstraete, Mieke Goethals



Beste inwoner van Lovendegem en 
Vinderhoute, 

Als voorzitter van CD&V Lovendegem 
& Vinderhoute wil ik jullie in naam van 
onze mandatarissen, bestuursleden en 
sympathisanten een gelukkig nieuwjaar 
wensen.  Dat 2017 een jaar mag worden van 
goede gezondheid, van genieten van veel 
(kleine) momenten en dat u omringd mag 
worden door familie en vrienden. 

Ons team staat opnieuw klaar om er met veel 
energie weer tegenaan te gaan. Wij willen 
graag met jullie allemaal verder bouwen aan 
een Lovendegem en Vinderhoute waar het 
aangenaam leven en ontspannen is en dit voor 
zowel jong als oud.

Ik nodig jullie alvast uit op onze eerste 
LOVEndegem happening op zaterdag 11 februari 
(17.00 - 20.00 uur) in Tempelhof (Tulpenstraat) waar 
we elkaar in een ongedwongen sfeer met een hapje 
en een drankje kunnen ontmoeten. 

Voorwoord Openbare werken

Aandacht voor de 
ZWAKKe WeGGeBRUIKeR: 
de rode draad bij openbare werken
 in onze gemeente

Veel mensen zijn terecht bezorgd om de verkeersveilig-
heid: men rijdt overal te snel, er is te veel (sluik)verkeer, 
het is niet veilig voor fietsers en voetgangers,… Ook 
onze gemeente ontsnapt niet aan deze problemen en 
het gemeentebestuur tracht daar ook wat aan te doen.

Bij de lopende herziening van het mobiliteitsplan 
werd aan het studiebureau Vectris uitdrukkelijk mee-
gegeven dat verkeersveiligheid voor voetgangers 
en fietsers voorrang verdient.  Tijdens de voorberei-
dende inspraakvergadering over het mobiliteitsplan 
werden door verschillende deelnemende inwoners 
reeds heel wat interessante suggesties aangereikt.  
Concrete maatregelen zullen in het actieplan wor-
den opgenomen.

Tijdens deze legislatuur zijn al heel wat zaken ge-
realiseerd of zijn er concrete plannen in opmaak 
met bijzondere aandacht voor fietsers en voetgan-
gers. →

ReAlISAtIeS

Nieuw voetpad in de Molendreef
  
Langs de kant van de Triangel was het omwille van de 
grote niveauverschillen ter hoogte van de toegangen 
tot de woningen echt moeilijk wandelen, speciaal voor 
rolstoelgebruikers.  Het nieuwe voetpad bracht veel ver-
betering maar aanvullende maatregelen zijn nog nodig 
(water in de greppel en soms rijden wagens wel eens op 
het voetpad…) 
............................................................................................................................

Aanpassing fietspad tussen Speybrug 
en Vinderhoutse dam 

Samen met de Vlaamse Landmaatschappij werd de om-
geving van Speybrug fietsvriendelijker gemaakt met on-
der meer een van de weg afgescheiden fietspad langs-
heen het kanaal en een uitgesproken wegmarkering.

Nieuw voetpad in de Molendreef (boven)

en in de Azaleastraat (rechts)

Nieuwe voetpaden in de Bloemetjeswijk
  
Bij de heraanleg van de Bloemetjeswijk wordt in alle 
nieuw aangelegde straten langs één kant een voetpad 
aangelegd zodat ook met rolstoelen en kinderwagens 
vlot, veilig en comfortabel kan gewandeld worden. 
............................................................................................................................

Verbetering fietspaden Neerstraat 
en Drongense steenweg

Na een 10-tal jaar veelvuldig gebruik waren de fietspaden 
in de Neerstraat en Drongense steenweg sterk bescha-
digd. Om hieraan te verhelpen werd het beton afgefreesd 
en werd er een nieuwe asfaltlaag aangebracht.  Om de 
aansluitingen met de zijwegen zichtbaarder en veiliger te 
maken wordt op die plaatsen een laag in rode kleur aan-
gebracht.  Ook komen er duidelijke wegmarkeringen. (van 
zodra de weersomstandigheden dit toelaten.) 

Nieuw fietspad Trekweg Vinderhoute (boven) 

Nieuwe fietsvoorzieningen Speybrug (rechts)

Vernieuwd fietspad in de Neerstraat (onder)

Vernieuwd fietspad Drongense steenweg (rechts)

Bram De paepe, 
voorzitter CD&V 
Lovendegem & Vinderhoute
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In UItVoeRInG

Fietspaden Speybrug

De veel gebruikte fietspaden op Speybrug werden de afgelo-
pen jaren veelvuldig hersteld maar dit gaf niet het gewenste 
resultaat.  Om deze reden werd geopteerd voor een volledige 
heraanleg.  Eind december werden er de bomen gerooid en 
vanaf april wordt gestart met de aanleg van de nieuwe fietspa-
den.  Het college drong er bij de diensten van Waterwegen en 
Zeekanaal nogmaals op aan om de fietsstroken van Speybrug 
aan te passen (deze zijn nu te smal en in slechte staat).  Dit is 
evenwel geen bevoegdheid van de gemeente. 
........................................................................................................................................

Uitbreiding voetpad in Kerkelare 

Recent werd Kerkelare uitgebreid met nieuwe sociale wo-
ningen.  Om de verkeersveiligheid en het wandelcomfort te 
verbeteren wordt een nieuw stuk voetpad aangelegd. 
 ....................................................................................................................................

Voetpaden aan Bierstal- en Lovendegembrug

De voetpaden aan de opritten van zowel Lovendegembrug 
als Bierstalbrug zijn in slechte staat.  Dit jaar zal het voet-
pad aan één zijde heraangelegd worden en langs de ande-
re zijde omgevormd worden tot een natuurlijke grasberm, 
dit zowel om ecologische als budgettaire redenen.
 ................................................................................................................................

Voetpaden, wegdek en riolering in de Brugstraat 
en Pastoor Moernautstraat 

De voetpaden in de Brugstraat en de Pastoor Moernaut-
straat zijn in slechte staat.  Er werd reeds druk gewerkt 
aan de nutsleidingen en vanaf het najaar 2017 worden 
het wegdek, de riolering en de voetpaden vernieuwd.  
Een belangrijke stap in de verdere vernieuwing van Vin-

derhoute Dorp. 

Heraanleg 
Appensvoordestraat met 
vrijliggende fietspaden   
De ontwerpplannen voor de her-
aanleg van de Appensvoordestraat 
zijn volledig afgewerkt en werden 
goedgekeurd in het college van 22 
december. 

Er komt riolering, een nieuw weg-
dek en vrijliggende fietspaden van 
1,5 meter breed langs weerszijden 

van de weg.  De wegbreedte voor 
het autoverkeer wordt versmald en 
er komen snelheidsremmende as-
verschuivingen.  De werken worden 
uitgevoerd met subsidies wat ge-
volgen heeft voor de exacte datum 
van uitvoering.  Het zou wel in 2018 
moeten kunnen. De plannen zullen 
op een infovergadering worden toe-
gelicht en er komt ook een open-
baar onderzoek.

Heraanleg van Vellare met 
vrijliggende fietspaden
De eerste ontwerpplannen voor de 
heraanleg van Vellare zijn opge-
maakt.  Ook hier komt riolering, een 
nieuw wegdek en langs weerszijden 
vrijliggende fietspaden van 1,5 me-
ter breed.  De verdere details van de 
plannen worden thans uitgewerkt . 
de exacte timing is nog niet gekend. 

op De plAnnInG

(1) Voetpad aan Lovendegembrug.  (2) Voetpad aan Bierstalbrug kant Dufina. (3) Aan W&Z werd gevraagd 
de fietspaden op de Speybrug aan te passen. (4)  Er komt nieuw voetpad in Kerkelare. (5) In de aanloop 
naar Speybrug werden voor het nieuw fietspad de bomen reeds gerooid. (6) De Brugstraat in Vinderhoute. 
(7) De Pastoor Moernautstraat in Vinderhoute.

(links & midden) De Appensvoordestraat. (rechts) Vellare. 
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het budget 
2017 van onze 
gemeente
De belangrijkste 
investeringen

Op 22 december werd in de 
gemeenteraad het budget voor 
2017 goedgekeurd.  Hierna een 
overzicht van de belangrijkste 
geplande investeringen.

De bolderkar (‘stint’)

• Berging voor materiaal aan het 
jeugdlokaal KlJ Haantjenstraat. 
(raming €  5.000)

• De gemeente overweegt de aan-
koop van 2 bolderkarren voor de 
Opvang. (raming € 20.000)

› Dit zijn elektrisch aangedreven 
‘karren’ die een 10 tal kinderen 
kunnen vervoeren; ze zullen 
hoofdzakelijk gebruikt worden 
om de kleinsten van en naar de 
kinderopvang in de Speelboom 
en de Speelhut te vervoeren. →
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Wist je dat...
› Er heel wat nieuwe culturele activiteiten zijn 

voor kinderen zoals de kunstendagen en het 
creakamp?

› Er maaltijden zullen geserveerd worden in 
het dienstencentrum Kerkelare?

› Jeugdhuis DIno een subsidie van 1.621 euro 
kreeg voor de bouw van een nieuw podium?

› Lovendegem de eerste gemeente is in Vlaande-
ren waar je lokaal kan winkelen via een online 
platform ‘www.lovendegemonline.be’? Het is 
een echte service: het loont de moeite!
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• Nieuwe uitleenbalie voor biblio-
theek. (raming € 25.000)

• Nieuwe speeltoestellen.   
(raming € 15.000)

• Cameratoezicht (raming € 30.000)
› De bijdrage van de gemeente 

aan de politie is dit jaar lager 
dan vorig jaar; het vrijgekomen 
bedrag zal besteed worden 
voor het plaatsen van (ver-
plaatsbare)  toezichtscamera’s 
op diverse ‘gevoelige’ locaties 
binnen de gemeente.

• Voorbereiding heraanleg Kas-
teeldreef deel II, van de Molen-
dreef tot aan het kasteel.  
(raming € 18.000 ontwerpkosten)

› Een ontwerper is gestart met de 
opmaak van de plannen voor 
de heraanplant van de eiken in 
de Kasteeldreef tussen Molen-
dreef en Warandestraat.

 

• heraanleg voetpaden Lobrug en 
Bierstalbrug (raming € 125.000)
› De voetpaden van Lobrug en 

Bierstalbrug worden langs één 
kant volledig heraangelegd 
(kant Dorp Lovendegem en 
kant Dorp Vinderhoute). De 
andere kant zal in groen aange-
legd worden.

• heraanleg trage wegen (Wel-
vaertswegel, Rabotwegel en 
Poelslag). (raming € 20.000)

• Aankoop tweedehands heftruck.  
(raming € 10.000)

• Aankoop Bestelwagen met laad-
brug. (raming € 30.000)

• Overlagen zijstraten Vellare. 
(raming € 100.000)

› Het betreft een overlaging en 
eventueel herstel van fundering 
van de landbouwwegen die 
uitgeven op Vellare.

• Herstel Bredebrug (kerkeland-
dreef). (raming € 30.000)

• Herstel haantjen.   
(raming € 75.000) 

• Aanleg sportinfrastructuur.  
(raming € 500.000) 

› Er zijn middelen voorzien om in 
2017 te starten met de uitvoe-
ring van het masterplan sport 
dat in opmaak is.

• nieuw Administratief en Cultureel 
centrum. (raming € 1.000.000)

› Er wordt binnenkort een ont-
werper aangesteld die de plan-
nen zal opmaken.

eerste dagopvang 
noAh in Kerkelare!
(Nabijheid, Opvang, Aandacht 
en Huiselijkheid) 

Het OCMW van Lovendegem wil ervoor zorgen 
dat zoveel mogelijk ouderen zo lang mogelijk in 
hun eigen woning kunnen blijven wonen. Om dit 
te kunnen waarmaken zetten wij al jarenlang in 
op thuiszorgdiensten zoals de poetsdienst, klus-
jesdienst en mindermobielencentrale. Maar om-
dat blijkt dat dit vaak niet voldoende is schakelen 
wij nu een niveau hoger. De eerste dagopvang in 
Lovendegem is een feit. Het OCMW heeft de no-
dige verbouwingen gedaan en Familiehulp staat 
in voor de uitbating van de dagopvang, genaamd 
NOAH.
 

Een dagopvang is een kleinschalig dagverzor-
gingshuis waar senioren met een zorgbehoefte 
in een huiselijke omgeving hun dag kunnen 
doorbrengen. Er worden activiteiten georgani-
seerd zoals koken, wandelen, en er zijn moge-
lijkheden voor kleine persoonsverzorgende za-
ken zoals een douche, haar- en nagelverzorging.  
We richten ons voornamelijk op senioren die 
thuis een beroep doen op gezinszorg en/of een 
aanvullende thuiszorg (zoals een poetsdienst). 

De dagopvang in Kerkelare is een kleinschalig 
initiatief waar dagelijks tussen de 6 en 10 senio-
ren hun dag kunnen doorbrengen. Een optimale 
zorg staat centraal. De kostprijs bedraagt 4 euro 
per uur en iedereen is welkom tussen 8.30 uur en 
16.30 uur. 

Heb je vragen of interesse kom dan gerust langs 
op het OCMW. Wij zijn er voor u! 

NOAH

Caroline Fredrick – OCMW voorzitter 
Martine De Meyer, Mieke Goethals, 
Lieve Borstlap – OCMW raadsleden  

Budget 2017
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(1) De nieuwe schommel aan het sportterrein 
Lovendegem. (2) De Kasteeldreef. (3) Het 
KLJ lokaal in de Haantjenstraat. (4) De 
landbouwweg Vellare wordt hersteld. (5) De 
Bredebrug. (6) De terreinen voor de uitbreiding 
van de sportinfrastructuur.

3
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De hervorming 
van de pWA  

Met de zesde staatshervorming 
kwam de werking van PWA’s (Plaat-
selijke Werkgelegenheidsagent-
schappen) over naar Vlaanderen.
 
Er zijn momenteel 7.300 PWA-ers 
in Vlaanderen, van wie er 3.800 
al meer dan 10 jaar PWA-er zijn. 
Omdat volgens minister Muyters 
(NVA) het huidig systeem niet 
echt activeert tot stabiel werk 
wordt het systeem hervormd en 
wordt het PWA-systeem vervan-
gen door ‘wijkwerken’.

Het doel is langdurig werklozen 
op weg te helpen naar werk.  Zij 
zullen een beperkt aantal uren 
kunnen presteren in een speci-
fieke, laagdrempelige en be-
geleide werkomgeving en zul-
len daarvoor ook een kleine 
vergoeding krijgen bovenop 
de werkloosheidsuitkering. 

Het systeem start op 1 januari 2018 en 
vanaf dan zeggen we dus ‘wijkwerker’ in 
plaats van PWA-er…

Het soort taken dat de wijkwerker mag 
doen zal in ruime mate overeenstemmen 
met de huidige taken van de PWA-ers.

Belangrijk is dat wijkwerk in principe 
beperkt wordt tot zes maanden (1 keer 
verlengbaar met zes maanden). Nadien 
zou de wijkwerker in staat moeten zijn 
om de volgende stap naar werk te zetten, 
bijvoorbeeld een stage of een opleiding.

Voor de 3.800 PWA’ers die al langer dan 
10 jaar PWA-werk doen wordt een uit-
zondering gemaakt.

Het wordt afwachten of de toekomstige 
“wijkwerkers” inderdaad de weg naar de 
reguliere arbeidsmarkt zullen vinden. Ver-
der hopen we dat deze vorm van tewerk-
stelling kan worden verdergezet voor het 
invullen van lokale noden en behoeften. 
In onze gemeente zal ook het OCMW de 
‘wijkwerking’ van nabij opvolgen.

Ben je geïnteresseerd 
in de gemeente(politiek)?  
Heb je vragen over de 
gemeente(politiek)?

neem dan gerust contact 
op met de CD&V mandatarissen: 

leden van het college
Chris De Wispelaere 
burgemeester | Korfbalstraat 16 
T. 0475751199

Ivan Goethals 
schepen | Oostveldkouter 12
T. 0477504807

Katja Beuckelaers 
schepen | Vellare 105 
T. 0478636575

Caroline Fredrick
schepen en OCMW voorzitter 
Dorp 31, bus 2
T. 0474490487

Gemeenteraadsleden
Etienne Verstraete | Kort Eindeken 83

Jeroen Van Acker | Verbindingsweg 9

Brigitte Marquenie | Kuitenberg 5

Heli De Keyser | Populierstraat 1

Etienne Van Acker | Brouwerijstraat 41

oCmW raadsleden
Mieke Goethals | Kasteeldreef 91
Martine De Meyer | Oostveldkouter 53
Lieve Borstlap | Veldstraat 24

Voor info en vragen over 
de werking van het PWA 

kan je terecht bij de CD&V 
vertegenwoordigers Etienne 

Van Acker (voorzitter) en 
Brigitte Marquenie.
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