
CD&V LIEVEGEM 
WENST JOU EEN GELUKKIG 

WijBlad
Lievegem.cdenv.bein Lievegem

Beste inwoners,
In december werd het eerste meer- 
jarenplan van Lievegem goedgekeurd.

De volgende zes jaar betalen jullie de 
laagste belastingtarieven. Daarnaast 
investeren we sterk zodat jullie een goede 
dienstverlening krijgen. Jullie krijgen meer 
kansen om te sporten en aan cultuur te 
doen. Kinderen die naar school gaan in 

Vinderhoute en het Eeksken krijgen een 
nieuwe school. Onze senioren en onze 
jongeren mogen rekenen op heel wat 
initiatieven.

We investeren ook sterk in nieuwe 
fietspaden. Jaarlijks komt er 50 000 euro 
voor het herstel van voetpaden. Jullie 
willen ook in nette dorpen wonen; daar 
verdubbelen we het budget.

Zo zorgen we er voor dat jullie kunnen 
wonen in aangename gemeenten met 
zeven prachtige dorpen. Samen werken we 
hier verder aan!

Tony Vermeire
Burgemeester

In de komende maanden en jaren zullen op 
vlak van verkeersveiligheid en mobiliteit 
heel wat initiatieven worden genomen, met 
zeer bijzondere aandacht voor de zwakke 
weggebruiker.

In het meerjarenplan van Lievegem, dat op 18 
december door de gemeenteraad werd goed-
gekeurd, zijn alvast aanzienlijke middelen 
voorzien in verband met verkeersveiligheid en 
mobiliteit. De komende jaren zal sterk ingezet 
worden op vele nieuwe fietspaden, een bijzon-
dere inspanning voor de verbetering van de 
voetpaden en de heraanleg van nieuwe wegen 
maar ook sterke aandacht voor onderhoud 
van groen en de netheid van onze gemeente.

Het college stelde een studiebureau aan om 
een nieuw mobiltieitsplan voor volledig Lie-
vegem uit te werken. Een integraal fietsbe-
leidsplan, een trage wegenplan, een visie op 

openbaar vervoer en op parkeren, een snel-
heidsplan, een categorisering van de wegen 
en zoveel meer; het zal er allemaal aan bod 
komen.

Voor de concrete realisatie doen wij een be-
roep op de medewerking en de betrokkenheid 
van onze inwoners. Organisaties en verenigin-
gen maar ook individuele personen worden 
uitgenodigd lid te worden van de gemeentelij-
ke mobiliteitscommissie. Wie zich reeds vroe-
ger kandidaat stelde, hoeft dit niet opnieuw te 
doen. Wie dit nog niet heeft gedaan, kan dit 
doen via mail aan infrastructuur@lievegem.be

Mobiliteitsplan met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker

 Grote uitdagingen voor Cultuur

Schepen Infrastructuur
Chris De Wispelaere

Lievegem staat voor grote uitdagingen op 
cultureel vlak. We investeren hier fors op 
onze verenigingen en culturele zalen.

In Waarschoot is er volop gestart aan de bouw 
van De Passage. Hierbij komen er enkele po-
lyvalente ruimtes bij de zaal De Kring erbij. In 
Zomergem is er 3 miljoen euro voorzien om de 
verenigingen een plaats te geven. Dit zal gaan 

van vergaderzalen tot polyvalente ruimtes.
Ondertussen zijn de gesprekken terug gestart 
met de verenigingen en cultuurraad welke in-
vulling er kan gegeven worden aan het nieuw 
administratief en cultureel centrum.

(Socio-) cultuurverenigingen binnen Lievegem 
kunnen nog steeds rekenen op een subsidie. 
We voorzien 63 000,00 euro om de verenigingen 

financieel bij te staan. De cultuurraad buigt 
zich momenteel over een Lievegems-subsidie-
reglement. 

Wijblad van CD&V Lievegem | december 2019

Schepen Cultuur
Jeroen Van Acker

VU
: Steven Lam

bert | Kleitstraat 21, 9930 Lievegem

NIEUWJAARSRECEPTIE CD&V Lievegem
Zondag 26 januari 2020 te Lovendegem

CD&V Lievegem nodigt je van harte 
uit op haar nieuwjaarsreceptie. 
Breng gerust familieleden, vrienden 
en buren mee. Iedereen is welkom.  
Samen met onze mandatarissen en 
bestuursleden klinken we op een 
jaar vol nieuwe kansen.

Toespraken: 
Voorzitter CD&V Lievegem 
en Burgemeester

Praktisch 
26 januari 2020  
om 11.00 uur tot 13.00 uur  
in Parochiaal Centrum,  
Kasteeldreef 75

Gratis Receptie  
met hapjes en drankjes



Burgemeester 
Tony Vermeire

Voor personen met een beperkte mobiliteit is het niet 
gemakkelijk om zich vlot te verplaatsen in onze uitgestrekte 
gemeente. Daarom lanceerden we het nieuwe project van ons  
minibusje. Zo kan iedereen deelnemen aan de vele activiteiten 
in Lievegem.

Ons dienstencentrum Kerkelare in Lovendegem zal gebruik 
maken van het busje zodat alle inwoners van Lievegem aan 
alle activiteiten kunnen deelnemen. 

We hebben gekozen om de uitstoot zoveel mogelijk te beper-
ken, dus we rijden met CNG. Door samenwerking met sponsors 
hebben we ook nog eens het goede doel kunnen sponsoren. We 
hebben 2500 euro kunnen afgeven aan Welzijnsschakels.

Lievegem is sterk in sport maar zal de komende jaren ook meer dan 
4 miljoen investeren in nieuwe sportinfrastructuur. 

In Lovendegem zal het eerste deel van het masterplan worden uitgevoerd. 
Daar komen twee voetbalterreinen bij, een bijkomend tennisveld in hard 
court, een loopomloop en fitnestoestellen. In Waarschoot start in 2020 de 
bouw van een turnhal en komt er later ook een multifunctioneel kunst-
grasveld. Ook de looppiste daar krijgt een grondige renovatiebeurt. In Zo-
mergem komt er in 2022 ook een nieuw multifunctioneel kunstgrasveld. 

Dit is nog maar een deel van de vele plannen in sport. De nieuwe subsi-
diereglementen ter ondersteuning van de clubs zijn in volle voorbereiding 
samen met het sport– en beweegplatvorm. Op de gemeenteraad van de-
cember worden nu eerst de nieuwe retributiereglementen voor de huur 
sportaccommodatie en de sportactiviteiten ter goedkeuring voorgelegd. 
Lievegem wil zich profileren als dé sportgemeente van onze regio.

Schepen Onderwijs 
Caroline Fredrick

Uw dienstverlening staat centraal
De komende zes jaar willen we dat jullie terecht 
kunnen in Waarschoot, Zomergem en Loven-
degem via onze onthaalpunten. Van  thuis uit 
moeten jullie veel meer digitale zaken kunnen 
opvragen, zalen reserveren, een sportkamp 
boeken, enz.. We komen vanaf 2021 aan huis 
voor vragen van mensen die minder mobiel zijn.

Jullie kunnen in drie recyclageparken terecht 
met jullie afval. We bouwen een nieuw recy-
clagepark in Waarschoot waar jullie met gra-
tis fracties terecht kunnen. De eerste 1 250 kg 
groenafval zijn gratis.
Voor onze ondernemers komt er een onderne-
mersloket waar ze met al hun vragen terecht 
kunnen. Zij krijgen ook 4 000 euro om acties uit 
te werken.

We investeren sterk in jullie veiligheid: de 
brandweerposten in Waarschoot en Zomer-
gem krijgen heel wat nieuw materiaal. We ho-

pen ook heel wat nieuwe politie-inspecteurs 
aan te trekken die zorgen voor uw veiligheid. 
We blijven investeren in de BIN’s: jullie kunnen 
zich verenigen in een Buurt Informatie Netwerk 
en krijgen dan informatie en tips bij bv. een in-
brakengolf.

Samen werken we aan  
aangename dorpen
Met de resultaten van de bevolkingsenquête 
gingen we aan de slag. Ook bij de opmaak van 
het klimaatplan luisterden we naar jullie wen-
sen. Elk jaar willen we één thema bij jullie be-
vragen. Naast het vele werk van de adviesraden 
willen we ook bekijken of we de wijken kunnen 
betrekken.
We willen dat jullie in aangename dorpen wo-
nen, ook met aandacht voor het klimaat. Daar-
om voorzien we 200 000 euro extra voor groen 
in onze dorpen. We voorzien via Woonwijzer 
gratis advies als jullie energiezuinig willen bou-
wen. Zelf zorgen we ervoor dat onze dienstvoer-

tuigen milieuvriendelijker worden en dat onze 
gebouwen minder energie verslinden.Er is geld 
voorzien voor boomplantacties. We willen jullie 
bedanken voor de boomplantacties in novem-
ber in Lovendegem (toekomstbos) en in Oost-
winkel (Natuurpunt).

Het ruimtelijk beleidsplan moet er voor zorgen dat 
we een duidelijke visie hebben over de kwaliteit 
van onze woningen en appartementen, maar 
ook over het beschermen van delen van onze 
open ruimte. Zo blijven we wonen in zeven 
prachtige dorpen!

Dienstverlening en Dorpen Busje komt zoLievegem zet sterk in op sport

Jong of oud, iedereen telt mee

Schepen Financiën, 
Landbouw en Sport 
Kim Martens

Schepen Sociale Zaken  
Hilde De Graeve
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Betaalbare speelpleinwerking 
In Waarschoot en Lovendegem hebben we met Makss en ‘t Veepee twee 
gemeentelijke speelpleinwerkingen. Vanaf 2020 is er in Lievegem een 
eengemaakt tarief voor beiden. We blijven de speelpleinwerking als ge-
meente voluit ondersteunen en kiezen voor een betaalbaar tarief voor 
elk kind. We kozen dan ook om de laagste tarieven te hanteren. Via het 
Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie kan er ook nog een sociaal tarief 
aangevraagd worden voor de meest kwetsbare gezinnen. 

Seniorenconsulent 
Lievegem wil werk maken van een stevig seniorenbeleid. Daarom willen 
wij een voltijdse seniorenconsulent aanwerven. De consulent moet een 
aanspreekpunt worden voor alle senioren en verenigingen om zo een 
echt seniorenbeleid te kunnen uitstippelen. 

Nieuw schoolgebouw op het Eeksken 
De toekomst van het gemeentelijk onderwijs is verzekerd in Lievegem. 
Na Vinderhoute krijgt ook ‘t Eeksken een nieuwe school. Vanaf 2020 
wordt de visie voor de nieuwe school uitgeschreven. We gaan voor een 

innoverend project, een school voor de toekomst. Er is een budget voor-
zien van 3,5 miljoen euro waarvan 2,7 miljoen aan subsidies. Op van-
daag zitten er meer dan 200 leerlingen op het Eeksken. Dat betekent dus 
2 nieuwe, gemeentelijke scholen in Lievegem.

Voorzitster  
V&M Lievegem 
Katrien  
De Bosschere

Afdeling Vrouw & Maatschappij voert Witte Lintjesactie

#Orangetheworld 
#zwijgenisgeenoptie 
#samentegengeweld

Op 15 november kwamen lokale politica 
van V&M op straat om meer aandacht te 
vragen voor de problematiek van geweld.

Ze deelden witte lintjes uit aan de scholen en 
het station van Waarschoot.

“Wij roepen op een wit lintje te dragen als te-
ken van engagement om geen geweld te ple-
gen, geen geweld toe te staan of te verzwijgen”, 
zegt Katrien De Bosschere (voorzitter V&M). Het 
gaat niet alleen over geweld op vrouwen en 
jonge meisjes want meer dan tien procent van 
de slachtoffers zijn mannen of jongens. 

In ons land zijn er meer dan acht aangiftes per 
dag van verkrachting. Dit zou maar 10% zijn 
van alle geweldplegingen: nog steeds wordt 
er te veel geweld gepleegd, doodgezwegen en 

weten de slachtoffers niet waar ze terecht kun-
nen met hun verhaal.

Vrouw en Maatschappij wil dat er in elke pro-
vincie een zorgcentrum komt waar slachtoffers 
terechtkunnen na geweld, voor medische en 
psychologische begeleiding en waar ze in een 
veilige omgeving ook aangifte kunnen doen. 
Oost-Vlaanderen heeft reeds zo’n zorgcentrum 
in UZ Gent. Uitbreiding in het aantal van deze 
zorgcentra en structurele financiering ervan 
zijn beleidsvoorstellen van CD&V. Daar zetten 
wij graag onze schouders onder! 
 


