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CD&V luistert als beleidspartij graag 
naar de mensen. Goede dienstverlening, 
aangename dorpskernen, leefbare 
straten en pleinen zijn zeer belangrijk.
Het gemeentebestuur organiseerde een 
grote volksbevraging voor inwoners die 

minstens 16 jaar zijn en er werden ook 
minstens 1.400 inwoners uit Lievegem 
willekeurig gekozen.
De resultaten worden meegenomen in 
de opmaak van het meerjarenplan 2020-
2025. 

De mensen wonen graag in Lievegem en 
we krijgen hiervoor dan ook een mooie 8 
op 10. Het is hier aangenaam om wonen 
en er zijn winkels en horeca. Het contact 
met de buren verloopt ook goed.

RIBFESTIJN  
CD&V Lievegem 
2 en 3 november 2019

Ribbetjes of vol-au-vent à volonté
Wanneer: zaterdagavond 2 november vanaf 18.30 uur  
 of zondagmiddag 3 november vanaf 12.15 uur
Waar: in het Gemeenschapscentrum te Zomergem ( Lt. Dobbelaerestraat 14c)
Kostprijs: 20 € volwassenen, kinderen (tot 12 jaar) gratis
Inbegrepen: aperitief, rib of vol-au-vent met groenten en frietjes, dessert. 
Meer info: www.lievegem.cdenv.be/kalender

Inschrijven: 
1. via aankoop kaarten bij al onze CD&V-bestuursleden
 of via één van volgende personen:
 Eveline Matthys  
 Eeksken 43,  9920 Lovendegem  |   0476 57.73.08  |  eveline.matthys@yucom.be
 Peter Swankaert  
 Hogebilk 11,  9950 Waarschoot  |   0478 57.51.71  |   peter.swankaert1@telenet.be 
 Yves Blondia 
  Bauwerwaan 55b,  9930 Zomergem  |   0473 97.48.25  |   y_blondia@hotmail.com

2. via overschrijving van 20€ p.p. vóór 25 oktober  
Met duidelijke vermelding: zaterdag of zondag / rib of vol-au-vent

 IBAN: BE52 3630 8778 1909
 CD&V Lievegem Bergstraat 42, 9921 Vinderhoute

CD&V Lievegem gaat 
voor politiek leiderschap  
in Lievegem

We zijn één jaar na de verkiezing. In 
oktober 2018 kreeg CD&V Lievegem 
een stevig mandaat van de kiezer. 
Ondertussen is er hard gewerkt. Onze 
ploeg in Lievegem weet goed dat we 
het vertrouwen van de Lievegemse 
kiezer niet mogen verliezen. De fusie 
krijgt vorm, maar vraagt soms geduld 
en doorzetting. Als grootste partij 
wensen we onze verantwoordelijk-
heid te nemen. 

Samen met ons partijbestuur legden 
we een aantal prioriteiten vast:

• Onze zeven dorpen verbinden 
tot één gemeente samen met in-
woners en verenigingen

• De betaalbaarheid van de dienst-
verlening zodat we de belasting-
verlaging jaren blijven behouden

• CD&V Lievegem wil een betrouw-
bare partner zijn die haar kennis 
en ervaring voluit benut

   Iedereen 
 welkom

Voorzitter CD&V Lievegem 
Steven Lambert

Inwonersbevraging groot succes

Mensen in Lievegem  
zijn tevreden

In dit blad lees  
je over de  

resultaten van de  
grote enquête

VU
: Steven Lam

bert | Kleitstraat 21, 9930 Lievegem



Lovendegem, Waarschoot en Zomergem lieten in de pe-
riode 2012-2018 de schulden zakken van 39 miljoen naar 
13 miljoen. 26 miljoen schulden minder getuigt van  een 
enorme inspanning. Er werd 13 miljoen afgebouwd door 
goed beheer van de gemeentes Waarschoot, Zomergem en 
Lovendegem en dan komt daar nog eens 13 miljoen schul-
dafbouw bij door de fusiebonus vanuit Vlaanderen. Lieve-
gem kan hierdoor starten met gezonde financiële cijfers. 
Met 516 euro schuld per inwoner zitten we ver onder het 
Vlaams gemiddelde van 1021 euro. Lievegem heeft finan-
ciële ruimte om de komende jaren te investeren in haar 
dienstverlening, infrastructuur en verenigingen.

Dit voorjaar had ik de eer als schepen 
van Onderwijs om de onderwijsraad in 
Lievegem te mogen installeren. De on-
derwijsraad is de officiële adviesraad 
voor het gemeentebestuur rond alle on-
derwijsaangelegenheden. Aangezien er 
meer dan 3000 leerlingen school lopen 
in Lievegem en alle vormen van onder-
wijs (kleuter, basis, middelbaar, buiten-
gewoon en kunst) aanwezig zijn op ons 
grondgebied, vonden wij een officieel ad-
viesorgaan van essentieel belang. 

Een eerste positief advies werd gegeven 
voor het reglement rond schoolzwem-
men en bijhorend busvervoer. Als ge-
meentebestuur willen we leren zwem-
men en het regelmatig onderhouden 
ervan nadrukkelijk ondersteunen. Con-

creet komen wij tussen in 10 zwembeur-
ten voor de derde kleuterklas én 17 beur-
ten voor het tweede en derde leerjaar 
van alle Lievegemse scholen. Bovendien 
voorzien we ook in een gedeeltelijke sub-
sidie voor de busritten van en naar het 
zwembad. 

Tot slot ben ik bijzonder verheugd te 
kunnen meedelen dat wij 622.000EUR 
extra subsidies hebben ontvangen voor 
de bouw van de nieuwe gemeente-
school in Vinderhoute. In totaal ontvan-
gen we zo 1.722.000EUR subsidies. De 
totale bouwwerken worden geraamd op 
2.850.000EUR. 

Burgemeester 
Tony Vermeire

Een pasgeboren baby zonder kinderbedje, een baby zonder 
kleertjes in de juiste maat, een mama die haar kind niet kan ver-
voeren, aanstaande ouders zonder vaste verblijfplaats, mama’s 
op de vlucht die niet in pampers kunnen voorzien, een kindje dat 
niet mee kan op boerderijklas omdat ze geen koffertje hebben, 
enz. CD&V Lievegem wil kansarmoede aan pakken! Daarom wen-
sen we met dit concept een kleinschalige welzijnssite in Zomer-
gem te installeren. Dit past binnen een breder geheel van acties 
die Lievegem beoogt op vlak van welzijn en armoedebestrijding. 
In eerste instantie zullen we beginnen met het openen van een 
Babybazaar. Indien we merken dat dit werkt, speelt het idee om 
in een latere fase nog een sociale kruidenier toe te voegen en hier 
een antennepunt van het Huis van het Kind te installeren.

Voor u zijn er drie 
topprioriteiten:

1. Verkeersveiligheid
2. Dienstverlening
3. Nethouden van straten, 

pleinen, fiets- en voetpaden

Schepen Onderwijs 
Caroline Fredrick

Uw mening over groen 
en groene energie
We leven in een gemeente waar er vol-
doende groen is. 35% van de ondervraag-
den vragen extra aandacht voor groene 
speelruimte. De meerderheid van de be-
vraagden vindt dat er geen parkeerplaat-
sen mogen worden geschrapt om extra 
bomen te voorzien. Het bestaande groen 
moet goed onderhouden worden. Men 
beseft dat dit ook inspanningen zal vra-
gen. De vele tuinen zorgen voor groenafval 
waarmee men nog altijd gratis naar het re-
cyclagepark wil. Over de windmolens zijn 
de meningen verdeeld.

Uw meningen over snelheid, 
veiligheid en verkeersveiligheid
We moeten inspanningen blijven doen 
voor het aanbod van fietspaden en open-
baar vervoer.

66% van de ondervraagden vindt dat er 
voldoende zones 30 zijn. Over de snel-
heidscontroles is men verdeelder. Deze 
hoeven voor een deel van de inwoners 
niet te gebeuren via trajectcontroles. 86% 
wil meer camerabewaking. De rol van de 
wijkagent moet belangrijker worden. 

De drie prioriteiten op het vlak van mobili-
teit en verkeer zijn:
1. Veilige fietspaden
2. Veilige voetpaden
3. Veilige schoolomgevingen

Uw mening over dienstverlening
Sport, onderwijs en lokale evenementen 
scoren zeer goed. Een aparte nieuwjaars-
receptie in de drie oude gemeenten wordt 
nog altijd gewaardeerd. Onze mensen 
worden goed geholpen in de verschillen-
de gemeentehuizen en willen zich voor 

moeilijkere dossiers ook verplaatsen. De 
telefonische dienstverlening kan beter.
Er is nog enige terughoudendheid om 
beroep te doen op de OCMW dienstverle-
ning.

Uw mening over communicatie
De gemeente communiceert goed, maar 
het behoud van de oude gemeentenamen 
blijft belangrijk. Naast de digitale commu-
nicatie blijft een gemeentelijk infoblad op 
papier noodzakelijk.

Resultaten van  
de grote enquête

Project Babybazaar Lievegem

Lievegem zet hoog in op lokaal onderwijs 

Schepen Financiën 
Kim Martens

Schepen Sociale Zaken  
Hilde De Graeve

Schulden dalen en  
er komt ruimte voor 
nieuwe investeringen

Voor meer info lievegem.be  
of lievegem.cdenv.be
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Extra geld voor Lievegem uit Vlaanderen

Als landelijke gemeente hebben we heel 
wat kosten om bv. ons wegennetwerk 
goed te onderhouden. Steden krijgen 
per inwoner meer geld uit het gemeen-
tefonds. De komende jaren mogen we 
meer middelen verwachten voor lan-
delijke gemeenten vanuit Vlaanderen. 

Dit komt ongeveer op drie miljoen euro 
meer voor de komende legislatuur. 
 
Voor de grote vakantie ondertekenden 
we een motie om de plattelandsgemeen-
ten beter te ondersteunen. Binnen CD&V 
zat ik tijdens de zomer met een aantal 

collega's samen om dit te bekijken. Dit 
voorstel heeft het Vlaams regeerakkoord 
gehaald.

Blij dat de verplaatsingen naar Brussel op 
dit vlak iets hebben opgeleverd.


