
Zondag 14 oktober 2018 komt snel dichterbij.  De lijsten 
voor de gemeenteraadsverkiezingen voor Lievegem zijn 
klaar of in opmaak.  Tijd dus voor een terugblik op de voor-
bije bestuursperiode.

CD&V had met de burgemeester en drie schepenen in het 
college en 5 gemeenteraadsleden en 4 OCMW-raadsle-
den een sturende en doorslaggevende rol in het bestuur 
van de gemeente.

Met de fusie van onze gemeente met Waarschoot en Zo-
mergem tot het nieuwe Lievegem – de enige fusie van drie 
gemeenten in Vlaanderen - werd bovendien geschiedenis 
geschreven.

Maar vergeten we niet wat in de voorbije zes jaar in Loven-
degem werd gerealiseerd.  En even belangrijk: er zijn tal van 
projecten die – met een visie op de toekomst - door het 
huidig bestuur volledig zijn voorbereid en ofwel nog voor 
het einde van dit jaar kunnen starten of zeker in 2019 door 

het eerste Lievegem gemeentebestuur zullen afgewerkt 
worden.

Van harte dank aan al onze CD&V-mandatarissen en be-
stuursleden die de voorbije jaren hard hebben samenge-
werkt om Lovendegem verder uit te bouwen tot de schitte-
rende gemeente waar we fier op zijn.  Dank ook aan ALLE 
(meer dan 130) medewerkers van de gemeente voor hun 
inzet en kunde. Zij verdienen allen onze oprechte dank en 
waardering.

Allemaal samen zullen we de grote uitdaging voor 2019-
2024 aangaan om ook van Lievegem een mooi verhaal te 
maken. Het nieuwe Lievegem, met een behoud van de ei-
genheid van de kernen van Lovendegem en Vinderhoute, 
moet en zal een succes worden.  U kan daarvoor verder re-
kenen op iedereen van CD&V!

  Chris De Wispelaere
 Burgemeester

Lovendegem 
& Vinderhoute

Een balans van 
de legislatuur 
2013 – 2018
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Waar stonden we voor in
de legislatuur 2013 – 2018?

Aandacht voor de fietsers Wegen- & Rioleringswerken

Aandacht voor de voetgangers

Aandacht voor de kinderen en jeugd

Gerealiseerd

1. Drongensesteenweg: heraanleg en plaatsen van 
verkeersremmende paaltjes

2. Neerstraat: heraanleg fietspaden
3. Speybrug: veilige verbinding met de Trekweg
4. Kuitenberg: nieuw wegdek met 

fietssuggestiestroken
5. In de schoolomgeving in de Molendreef wordt 

de eerste fietsstraat in onze gemeente uitgetest.  
Na een grondige evaluatie volgt een definitieve 
beslissing

Klaar VOOr uitVOerinG

Voor twee uiterst belangrijke projecten is de lange 
administratieve lijdensweg (voor het verkrijgen van 
subsidies) eindelijk achter de rug:
1. Heraanleg wegdek en fietspaden in 

Appensvoordestraat (openbaar onderzoek gestart)
2. Heraanleg wegdek en fietspaden in Vellare (op 12 

juli is er infovergadering voor de inwoners)

Gerealiseerd

1. De eerste fase van de wegen- en rioleringswerken in 
de Bloemetjeswijk is afgewerkt. De uitvoering van de 
tweede fase vordert goed.

2. De Brugstraat en Pastoor Moernautstraat in 
Vinderhoute werden vernieuwd

3. De Voordestraat is heraangelegd
4. De Vijverstraat en deel Brouwerijstraat werden 

heraangelegd
5. Diverse landbouwwegen werden hersteld

in VOOrbereidinG 
met plannen bijna Klaar

1. Wegen- en rioleringswerken in Appensvoordestraat,   
Beiaard en Neerstraat

2. Wegen- en rioleringswerken in de Binnenslag
3. Heraanleg Vredesplein (aanbesteding nog in 2018)

Gerealiseerd

1. In de vernieuwde Bloemetjeswijk werden overal 
voetpaden aangelegd

2. In Kerkelare kwamen bijkomende voetpaden
3. Het voetpad in de Molendreef werd 

heraangelegd
4. De voetpaden op Bierstalbrug en Lobrug 

werden vernieuwd (deel verhard, deel 
ecologisch)

Gerealiseerd

1. De dienstverlening van de buitenschoolse 
kinderopvang werd tijdens de vakantieperiodes 
uitgebreid 

2. Bolderkarren werden aangekocht (De kleinsten 
kunnen – zeker bij slecht weer – vervoerd worden 
van de school naar de kinderopvang) 

3. 85 enthousiaste Roefelaars (dag in het leven van een 
lokale handelaar)

4. 350 kinderen op Apenkuren
5. 300 buitenspelers op de buitenspeeldag
6. Deelname aan de kunstendag (kinderen leren kennis 

maken met lokale kunstenaars) 
7. Organisatie van een graffiti workshop aan 

Bierstalbrug 
8. Speelpleintjes blijven een prioriteit
9. KLJ kreeg bijkomende berging
10. De bouwwerken van de nieuwe school in Vinderhoute 

beginnen in het voorjaar van 2019
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Aandacht voor milieu en natuur

Aandacht voor welzijn en senioren

Mobiliteit

Cultuur in onze gemeente

Gerealiseerd

1. Onze gemeente heeft het modernste 
containerpark van het Meetjesland

2. Wij willen een nette, goed onderhouden 
gemeente (met dank aan onze uitstekende 
groendienst)

3. In de vallei van de Oude Kale konden we een 
nieuwe wandelroute (de Zuurhoekwegel) 
inhuldigen

4. Via tal van trage wegen worden mooie plekjes 
goed bereikbaar met de fiets of te voet

Klaar VOOr uitVOerinG

5. Er komt een nieuwe wandelverbinding tussen 
home Diepenbroek en de terreinen aan de 
visvijver

6. Er komt een nieuwe trage weg tussen 
Meienbroek en de Bredestraat

1. In Kerkelare kwamen nieuwe gezins - en 
bejaardenwoningen

2. In het Spaans Hof en Robunder zijn nieuwe sociale 
koop/huur woningen in aanbouw

3. Opening van een sociaal dorpsrestaurant  
(3 dagen in de week wordt er een gezonde maaltijd 
aangeboden)

4. Opening van de dagopvang (NOAH = Nabijheid, 
Opvang, Aandacht, Huiselijkheid).

5. Aanwerving centrumleider en uitbreiding van het 
aanbod in het dienstencentrum Kerkelare (turnen, 
Engelse les, crea-activiteiten). 

6. Opstart van katrolwerking (studie – en 
opvoedingsondersteuning aan huis bij kwetsbare 
gezinnen) 

7. Voedselbedeling met seizoensgebonden groenten 
en fruit 

1. Het mobiliteitsplan werd geactualiseerd en is 
klaar voor implementatie; uitbreiding van de 
zones 30.

2. In Vinderhoute kwamen tal van nieuwe 
parkeerplaatsen

3. Er werden 30 minuten parkeerplaatsen 
ingevoerd op verschillende plaatsen

4. De verkeersknelpunten voor de fietsende jeugd 
werden samengebracht in de schoolroutekaart.

1. Uitgebreide ondersteuning van belangrijke  
culturele initiatieven (Paul Robbrecht, Lovarte, 
concert 11 november,…)

2. Organisatie van aperitiefconcerten
3. Organisatie van cultuuropleiding voor de jeugd
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Waar stonden we voor in
de legislatuur 2013 – 2018?

Sport & Recreatie

Dienstverlening & Communicatie

Gerealiseerd

1. Uitbreiding van de sportsite met meer dan  
4 hectare recreatiezone

2. Aanleg van kunstgrasveld op het A-terrein
3. Participatie in kunstgrasveld voor het 

jeugdvoetbal
4. Organisatie van allerlei sportkampen
5. Aanleg van een oefenterrein voor jonge 

mountainbikers
6. Initiatie van nieuwe sporten in onze gemeente

in VOOrbereidinG

1. Aanleg van een verplaatsbaar tennisterrein 
(overkant Holstraatje)

2. Opmaak inrichtingsplan terreinen overkant 
Holstraatje

Degelijke en ruime dienstverlening in onze 
gemeente is een echte prioriteit.  Naast de ruime 
openingsuren (dinsdagavond en de eerste zaterdag 
van de maand) hebben wij ook geïnvesteerd in 
moderne communicatietechnologieën
1. Wifi in openbare gebouwen en binnenkort op 

openbare plaatsen
2. Lovendegem op Facebook en Twitter
3. E-mailcommunicatie met de bewoners in het 

geval van openbare werken
4. Lovendegemnaars kunnen intekenen op  

Be-Alert
5. Digitale afhandeling van bouwaanvragen
6. Digitale afhandeling van vragen door inwoners
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Met de verwerving van bijkomende gronden 
tussen Larestraat, Kerkelare en Kerkstraat werd 
de weg geëffend voor de realisatie van een nieuw 
Administratief en Cultureel Centrum.  Er werd 
reeds  een studiebureau aangesteld dat een eerste 
ontwerpplan heeft opgemaakt.  Vanaf het begin van de 
nieuwe legislatuur zal in Lievegem met de bouw kunnen 
begonnen worden.

Vanaf 2019 is de fusie Lievegem een feit.  Niet alleen 
vormen Lovendegem, Zomergem en Waarschoot een 
nieuwe gemeente, ook voor de politie en de brandweer 
heeft de fusie verregaande gevolgen.

Vanaf 2019 zal Lievegem deel uitmaken van de 
hulpverleningszone Centrum; voor Lovendegem zal er 
dus inzake dienstlening niets veranderen.

Vanaf 2019 behoort Lievegem tot de nieuwe zone 
Aalter-LoWaZo.

De nabije toekomst…

Lovendegem & Lievegem



10 Kandidaten van Lovendegem & Vinderhoute  
op de CD&V lijst van Lievegem

De CD&V lijst van Lievegem is klaar! Lovendegem levert 10 kandidaten op de lijst die bestaat uit 29 
kandidaten. Burgemeester Chris De Wispelaere wordt lijstduwer, schepen Caroline Fredrick staat op de 
tweede plaats en schepen Ivan Goethals staat op de zesde plaats. Jeroen Van Acker, voorzitter van de 
gemeenteraad van Lovendegem vindt men op de zevende plaats. Verder zijn ook OCMW-raadslid Lieve 
Borstlap (25ste plaats) en Arseen Hebbrecht (16de plaats) en Bram De paepe (22ste plaats) kandidaat.

Schepen Katja Beuckelaers is geen kandidaat meer; de combinatie van een sterk verhoogde werkdruk bij een 
verzorgingsinstelling, de zorg voor opgroeiende kinderen en het veelvuldig verblijf in het buitenland van haar 
echtgenoot is niet langer mogelijk. Wij danken Katja voor de 12 jaar toewijding als schepen van onderwijs en 
personeel.

nieuWe GeZiChten

CD&V is uitzonderlijk fier met drie nieuwe, dynamische jonge kandidaten naar de verkiezingen te kunnen 
gaan. 

• Katrien De Bosschere, 44 jaar, Meirestraat, Vinderhoute, staat op plaats 19
• Eveline Matthys, 38 jaar, Eeksken, Lovendegem, staat op plaats 10
• Manon Carels, 21 jaar en jongste kandidaat, Oostveldkouter Lovendegem, staat op plaats 13 V.
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Van lInKS naar reChtS: 
Jeroen Van Acker, Ivan Goethals, Lieve Borstlap, Bram De paepe, 

Chris De Wispelaere, Katrien De Bosschere, Eveline Matthys, 
Caroline Fredrick, Arseen Hebbrecht en Manon Carels


