
Zomergem terug vooruit! Deelgemeenten inbegrepen



Beste inwoner, 

CD&V bestuurt sinds 1 januari 2013 onze mooie gemeente. 
Onze partij heeft zes jaar hard gewerkt. 
De schulden daalden van zo’n 13 miljoen naar zo’n 3 miljoen. 
De algemene bedrijfs- en gezinsbelasting werd afgeschaft. 
De subsidiepot van de verenigingen verhoogd. 
We investeerden sterk in het warmste dorp. 
Er kwamen heel wat fietspaden bij.
In 2016 werd ik verkozen tot beste burgemeester van het Meetjes-
land. 

Dit werk is nog niet af. 
Zorg dat Zomergem verder kan groeien in Lievegem door te stemmen 
op CD&V. 

Samen groeien we verder!
Bedankt om hier aan mee te werken!

Tony Vermeire
Burgemeester
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Tony Vermeire
Burgemeester

Samen bouwen aan dorpen

Samen met de inwoners van Beke en de kinderen van de school dachten we na 
hoe Beke er moest uitzien. We zorgden voor een ontmoetingsruimte, nieuw kerk-
plein, één km nieuwe voetpaden in de Oude Staatsbaan en LED-verlichting. 



IK + JIJ = WIJ

Dirk De Poorter
Voorzitter gemeenteraad

Dirk De Poorter Schepen
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Dirk De Poorter
Voorzitter gemeenteraad

Geslaagde winkelactie

Samen met de handelaars zorgden we voor een geslaagde winkelactie, een pop-up 
winkel (fietsenwinkel en kunstenaars in de winkels), marktacties…



Nu oplossingen zien?
Bel, schrijf… en duw Martine

Martine Lataire-Gyssels
Schepen
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Extra terrein voetbal en atletiek

We zorgden voor een extra terrein in kunstgras voor de atletiek en de voetbalclub.



Nicholas heeft #goesting
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Koning fiets

We legden kilometers nieuwe fietspaden aan: in Stoktevijver, Kruisdreef en de 
Spinhoutstraat. Er kwamen fietssuggestiestroken bij in de Veldhoek…



Volle kracht vooruit

Steven Lambert
Schepen
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Steven Lambert
Schepen

Bruisend dorp

Zomergem is een bruisend dorp, met vernieuwde kerstverlichting, maar ook door 
veel inzet van vrijwilligers (Kerstmannenloop, Rijvers, parkcafé in de dekenij, oldti-
mermeeting…)



IJZERSTERK… iedereen mee!

Hilde De Graeve
OCMW-voorzitter
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Hilde De Graeve
OCMW-voorzitter

Seniorentelefoon

Het sociaal huis belt de senioren op om te kijken hoe het met hen gaat en of ze 
ondersteuning nodig hebben. 



Uw vertrouwen: mijn inzet

Luc Lampaert
Schepen

Luc Lampaert Fractievoorzitter
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Luc Lampaert
Schepen

Nee, tegen de verbreding

CD&V Zomergem verhoogde de subsidie aan de kanaalfeesten. 
We zorgen door paardenroutes Schipdonk, een rustplaats aan Daalmenbrug, wan-
delroutes, het Liefken voor altijd… We vechten voor het afschaffen van de reserva-
tiestroken



Uw zorg, mijn doel

Tim Maenhout
Fractieleider

Tim Maenhout voorzitter gemeenteraad
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Tim Maenhout
Fractieleider

Fietsparlement beslist

In 2017 kwamen we met inwoners samen rond fietsbeleid. De inwoners beslisten 
dat er snelheidsborden komen bij het binnen rijden van onze dorpen, fietsprints op 
onze wegen… #samenbouwen



Dynamisch en ervaren

Mieke Van de Velde
Gemeenteraadslid
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Mieke Van de Velde
Gemeenteraadslid

Tennis krijgt overkapping 

We vernieuwden de tennisterreinen met kunstgras en zorgen voor een overkap-
ping. Wist je dat het Nieuwsblad Zomergem uitriep tot dé sportgemeente van het 
Meetjesland? 



Werken aan het geluk van iedereen

Roger Willems
Gemeenteraadslid
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Roger Willems
Gemeenteraadslid

Verhogen subsidies

CD&V verhoogde de pot van subsidies voor zowel jeugd-, als socio-culturele ver-
enigingen.



Nu Oostwinkel vooruit

Lucia De Witte
Gemeenteraadslid
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Lucia De Witte
Gemeenteraadslid

Oostwinkel telt weer mee

Naast de werken in de Veldhoek, pakten we ook de geurhinder aan in de Boom-
gaard. We voorzien geld voor het herstel van de kerk. De pastorij krijgt een toeristi-
sche bestemming. 



Altijd paraat

Jacqueline Wille
OCMW-raadslid
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Jacqueline Wille
OCMW-raadslid

Nieuwe voetpaden

De senioren en buggygebruikers stappen beter op het nieuwe voetpad in de Bego-
nialaan, in de Oude Staatsbaan… Straks ook in Hofbouwstraat, Kruisdreef, Tuin-
wijk-Kleitstraat. Dit werk is nog niet af!



Geertje Van Doorne OCMW-raadslid



Vernieuwen wegen

We vernieuwden de Bevrijdingsstraat, Berkenstraat, Langeboeken, Korteboeken, 
Meirlare… Zo is het aangenamer fietsen. 



GA voor GO

Gonda Lootens
OCMW-raadslid
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Gonda Lootens
OCMW-raadslid

Dreef 10 laten herleven

Dreef 10 wordt een klein woonproject, met behoud van de uitstraling van de oude 
jongensschool. Alle inwoners zullen er kunnen wandelen op een mooi aangelegd 
middenplein. Dit project kwam er door inspraak met de inwoners. 



Handen uit de mouwen

Reggy Dekeyser
OCMW-raadslid
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OCMW-raadslid

Zwembad veilig en milieuvriendelijk

Het dak boven het zwembad was rot en ook betonstructuren. De installaties ma-
ken we energievriendelijker. Ook de sporthallen kregen LED-verlichting. Zo bespa-
ren we op langere termijn.  



Zomergem was toen we begonnen de slechtste leerling van Oost-Vlaanderen. 
De schulden slonken, de belastingen kunnen nu dalen. 

Zomergem financieel gezond



Verder bouwen aan onze dorpen!
Vlaanderen onderzocht per gemeente hoe tevreden men woont in zijn of haar gemeente. 
Zomergem scoort zeer goed op vele vlakken en behoort tot de top in Vlaanderen. 

We zijn fier met deze cijfers, maar beseffen dat het werk nog niet af: we vragen u: laat 
CD&V samen met u verder bouwen aan onze dorpen! 

* 80% is tevreden over het zicht op groen vanuit hun woning (gem. Vlaanderen 73%)
* 85% is tevreden over de buurt (gem. Vlaanderen 79%)
* 86% is tevreden over onze gemeente (gem. Vlaanderen 76%)
* 85% is fier op Zomergem (gem. Vlaanderen 69%)



Zomergem terug vooruit! 

#samenbouwen
#Lievegem


