
CD&V Zomergem zal altijd vechten voor 
onze dorpen. 

Dreef 10 wordt 
kleinschalig 
woonproject

Dreef 10 nieuw leven inblazen door 
kleinschalig woonproject met parkfunctie

Het gemeentebestuur van Zomergem wil 
vanuit de vele levensverhalen die men 
beleefde op de oude jongensschool Dreef 10, 
de site nieuw leven inblazen. We willen een 
klein woonproject realiseren met een 
parkfunctie en volkstuinen. Veneco² 
begeleidt het gemeentebestuur hierbij. 

Nieuwe partijvoorzitter
Luc Lampaert blijft gemeenteraadslid en wordt de nieuwe voorzitter van CD&V Zomergem en 
CD&V-fractieleider. 
Hij zal zich zo blijven inzetten voor de afdeling en zal als coach van de ploeg helpen om nieuwe 
mensen binnen de partij te begeleiden en te ondersteunen. 

Nieuwe Fractieleider
Als raadslid zal hij de komende jaren zich blijven 
inzetten om onze partij inhoudelijk verder te 
ondersteunen. We zijn blij dat Luc ons team 
verder blijft ondersteunen en zijn hem heel 
dankbaar voor zijn grote inzet gedurende 
tientallen jaren en rekenen ook op hem de 
komende jaren, vanuit zijn nieuwe rol.

Nieuwe mensen kansen geven
Luc Lampaert: “Ik neem ontslag als schepen om 
jonge mensen te lanceren zoals vroeger Raf De 
Smet met mij deed. Ik blijf mij ten volle 
engageren binnen de partij als fractieleider voor 
CD&V in de gemeenteraad. Op vraag van de 
partij zal ik ook voorzitter van de partij worden 
om de verkiezingen van 2018 voor te bereiden.”

LUC LAMPAERT GEEFT 
FAKKEL DOOR EN WORDT 
NIEUWE COACH

Zomergem telt 206 sociale woningen :
COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Luc Lampaert
(Luc.Lampaert@telenet.be)
www.zomergem.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/zomergem.cdenv

in ZOMERGEM
Zomergem.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Zomergem jaargang 1 - juli 2017
,,

Beste inwoners 
De afgelopen vijf jaar realiseerden we 
veel. Ik deed dit samen met een sterke 
ploeg en met u. 
We hoorden veel positiefs tijdens onze 
huisbezoeken in 2016 . De schulden 
daalden en ik werd verkozen tot beste 
burgemeester van het Meetjesland. 
Ik wil samen verder stappen vooruit 
zetten en Zomergem voorbereiden op 
de toekomst.

Warme en lieve groeten,
Uw gedreven burgemeester
Tony Vermeire 

Zomergem, 
het Warmste Dorp

Burgemeester Tony Vermeire

Ons streefdoel : aanbieden van een 
menswaardige woning en 
woonzekerheid aan zoveel mogelijk 
inwoners

• Gerealiseerd: H. Claeysstraat: 8,  
Kleitstraat-Rijvers: 12 
huurappartementen, 
(Fase1: 15 huur- en 14 koopwoningen, Den 
Boomgaard: 8 huur- en 2 koopwoningen)
• Gepland: Kleitstraat-Rijvers 
(Fase2: 8 huur- en 11 koopwoningen)
• Woningrenovaties: Kleitstraat: 3, 
Tuinwijk Motje: 3, Chrysantenstraat: 9, 
André Claeyspark: 7, Molenpark
(Isoleren daken,overzetdaken, renoveren 
platte daken,dakranden , vervangen goten 
en regenwaterafvoeren)

Woningen worden gerenoveerd
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Onze ervaren man aan het stuur Luc Lampaert



Het beleid zet heel wat middelen in op 
sportinfrastructuur :

1. Kassagebouw KVV 
2. Materiaalgebouw ACME 
3. TTC terbeschikkingsstelling jeugdgebouw  
= voor het eerst zekerheid vaste stek
4. Totaalrenovatie tennisterreinen 4 en 5 met 
kunstgrasvelden
5. KVV Totaalrenovatie B- terrein 
6. Multifunctioneel terrein voor trainingen 
ACME, jeugdtrainingen KVV, volleybal …
7. Zwembad: renovatie dak, technische 
installaties, betonrot
8. Sporthallen: omschakeling op LED-
VERLICHTING 

Per project werd een financiele 
samenwerking met de verenigingen 
uitgewerkt. 
Vele vrijwilligers zorgen ervoor dat onze 
inwoners velerlei sporten kunnen beoefenen
door constructieve samenwerkingen 

In Beke is men volop bezig met de 
ontmoetingsplek achter de kerk. Dit is wat ik 
bedoel met ‘samen bouwen we aan het 
warmste dorp’. De leerlingen van de school en 
de inwoners maakten zelf een plan. En ook bij 
de realisatie zijn ze betrokken: de school 
maakte een wilgenhut, de senioren hielpen 
mee met de aanleg van de petanquebaan.

We hadden al ongeveer 1 km nieuwe, buggy- 
en rolstoelvriendelijke voetpaden voorzien in 
de Oude Staatsbaan. Ook het aanpassen van 
de verlichting in die straat tot een 
energiezuinige LED-straatverlichting stond 
op het programma.

Daarnaast vroegen de mensen om ook 
• het kerkplein aan te pakken
• parkeerplaatsen naast de kerk te voorzien 
voor mensen met een beperking
• de toegang van de school te verleggen naar 
de Priemwegel en zo een schoolstraat te 
creëren.
• De Priemwegel door te trekken vanuit de 
Bekestraat naar de Oude Staatsbaan zodat er 
een veilige verbinding is voor de zwakke 
weggebruiker.
• Aanpak van de rioleringsproblematiek in de 
Priemwegel.

Wat goed nieuws is, dat de gemeente 
Waarschoot een investeringstoelage van 
40.000 euro heeft toegezegd.

CD&V Zomergem blijft 
werken aan een sterk Beke, 
Ronsele, Oostwinkel en 
Zomergem 

Het staat in de sterren geschreven dat 
Vlaanderen droomt van fusies. Je kan als 
kleine gemeente stil blijven wachten tot er 
een grote gemeente je opslorpt of je kan 
zoeken naar dorpen die dezelfde filosofie 
hebben. Dorpen waar het aangenaam wonen 
is en waar het gemeentebestuur dicht bij de 
mensen kan staan.
 
Vandaar dat als we moeten fusioneren, de 
formule met Lovendegem, Waarschoot en 
Zomergem volgens ons de beste is, eventueel 
aangevuld met Nevele. Voorlopig heeft dit 
project de naam ‘De Lieve’. Met dit voorstel 
kiezen we voor een positief project. De 
komende jaren kiezen we voor een 
intensievere samenwerking. Een fusie in 2019 
was niet haalbaar. 
 

CD&V Zomergem zal 
keihard verder werken om 
ons ambitieus plan met 
Zomergem uit te voeren.

We zullen er ook voor zorgen dat Beke, 
Oostwinkel, Ronsele en Zomergem hun 

identiteit bewaren.  We blijven sterk inzetten 
op sport, kinderopvang, jeugdwerk, 
verenigingen, cultuur.

Waar zullen we nu op 
inzetten? 
• Meer samenwerken met Lovendegem, 
Waarschoot en Zomergem om kosten te 
delen. Als Nevele dit wil, werken we ook met 
hen meer samen. 
• Zorgen dat er in Beke, Oostwinkel, Ronsele 
en Zomergem stevig wordt geïnvesteerd. 
• Zorgen dat alles betaalbaar blijft in onze 
gemeente. We bouwden de schulden uit het 
verleden af, zodat we minder geld aan 
leningen moeten geven. 
• Zorgen voor inspraak bij vele projecten. 
 
Zo zullen we aan Vlaanderen bewijzen dat 
een dorp even sterk is als een stad. 

We hebben zelfs betere 
troeven: 
• Een goede mobiliteit. Geen files, gratis 
parkeren, meer fietsverbindingen…
• Kwalitatief wonen met veel open ruimte 
buiten de dorpskern. 

Dank aan de 100 inwoners die in juni met ons 
kwamen meedenken hier over. 

WERKEN AAN STERKE 
KERNEN

DE LIEVE
Staat symbool voor ons 
project

2

HET WARMSTE DORP, 
DEELGEMEENTEN 
INBEGREPEN
Beke telt weer mee!

BESTE SPORTGEMEENTE  VAN HET MEETJESLAND

Volop investeren in 
fietsinfrastructuur

De laatste vijf jaar zijn er enorme 
investeringen gedaan in ons warmste 
dorp voor de fietsers. 

Ook op het vlak van fietsinfrastructuur zijn er 
heel wat inspanningen gedaan: 
• In 2013 werden er in Stoktevijver nieuwe 
fietspaden aangelegd. 
• In 2015 en 2016 werden Oostwinkeldorp en 
de Veldhoek vernieuwd. 
• In 2016 werd ook de Rijversdreef opnieuw 
geopend. 

De werken in de Haagstraat, binnen het 
project N461, zijn al volop bezig. Deze zomer 
schuift men op richting Spinhoutstraat en 
Nekke waar er ook nieuwe fietspaden 
worden aangelegd. 
Later wordt ook de Gentweg aangepakt. 
In de toekomst zal men dus op een veilige 
manier kunnen fietsen van Ursel naar 
Hansbeke en omgekeerd.

Al deze projecten samen zorgen 
ervoor dat er nog nooit zoveel 
fietsvoorzieningen zullen bijgekomen 
zijn op zulke korte tijd.

Het spreekt voor zich dat het werk hiermee 
nog niet af is. 

We willen ook de komende jaren werk 
maken van koning fiets. Welke ideeën heb 
jij? Kom af naar ons fietsparlement op 
zaterdag 26 augustus om 14 uur in het GC. 
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Onze ervaren man aan het stuur Luc Lampaert


