
Samen bouwen we immers aan 
Lievegem! 

Milieuvriendelijke 
vrachtwagen 
De vrachtwagen van de gemeente is na meer 
dan 25 jaar dienst aan vernieuwing toe.  
Voor vrachtwagens is elektrisch rijden nog 
niet haalbaar maar bestaat er wel een ander 
milieuvriendelijk alternatief: de CNG-
vrachtwagen. CNG is eigenlijk aardgas. Het 
voordeel is dat het minder CO2, 
stikstofoxiden en fijn stof uitstoot in 
vergelijking met diesel.  
 Daarom heeft de gemeente besloten om een 
nieuwe CNG-vrachtwagen te kopen i.p.v. een 
dieselvrachtwagen.  

Nicholas Spinel, Schepen Infrastructuur 

Op dinsdag 6 februari kwamen we met een 25 tal enthousiaste inwoners van Zomergem samen 
om na te denken over hoe we in de toekomst ons steentje kunnen gaan bijdragen aan een 
beter klimaat. Het werd een boeiende inspiratievolle avond. 

De klimaatverandering is een mondiaal 
probleem, maar de gevolgen ervan zijn ook 
duidelijk bij ons te voelen. De oplossingen 
moeten zowel op mondiaal als op lokaal niveau 
worden gezocht. 

Op lokaal niveau hebben de gemeenten 
Lovendegem, Zomergem en Waarschoot het 
Europese Burgemeestersconvenant 
ondertekend. Dit betekent dat we tegen 2030 de 
CO2-uitstoot met minstens 40% willen 
terugdringen op ons eigen grondgebied.  

Om deze ambitieuze doelstelling te halen willen 
we nog dit voorjaar landen met een plan met 
concrete acties voor Lievegem.  
Het plan zal inspanningen vragen van iedereen. 
Alvast bedankt voor jullie inzet voor ons klimaat.  

Dirk De Poorter, Schepen Milieu 

KLIMAATPLAN VOOR 
LIEVEGEM 

De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt 
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 2 - juni 2018 
,, 

Op 1 januari 2019 start Lievegem.  

In oktober bepaalt u wie in Lievegem 
gemeenteraadslid, schepen en 
burgemeester wordt.  

CD&V Lievegem zal met een sterke 
ploeg klaar staan met ervaren en jonge 
mensen. 2018 is een belangrijk jaar.  

Burgemeester Tony Vermeire 
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De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt de 

aanpak van de leegstand 
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Nadenken over zorg voor ons klimaat 



Jacqueline is bij onze Zomergemse bevolking 
ondermeer gekend als voorzitster van Okra. 
Ze kent de noden van onze mensen zeer goed 
en ze kent zeker de bezorgdheden van onze 
senioren.  

Voor Jacqueline is het belangrijk dat onze 
senioren ook in de toekomst een warme plek  
hebben in onze gemeente, waar ze kunnen 
samenkomen voor hun activiteiten. 

CD&V blijft ook inzetten op betaalbare 
huisvesting voor onze kinderen en 
kleinkinderen want dit is van groot belang. Zij 
zijn onze toekomst. 

Met de huidige CD&V-ploeg hebben we  al heel 
wat schulden kunnen afbouwen dankzij een 
sterk beleid.  

Het nieuwe bestuur van de nieuwe gemeente 
moet verderwerken op de basis die er nu is. 

CD&V Zomergem ondersteunt de winkeliers 
door tal van initiatieven: parkeerbeleid, 
festiviteiten, communicatie, overleg, 
jaarbeurs, ... 

Op 21 april ging Open Zomergem door: 
winkels en bedrijven deden zetten hun 
deuren wijd open voor de inwoners! 
Zelfstandig Ondernemend Zomergem 
organiseerde samen met de Gemeente 
Zomergem, de eerste editie van Zomergem 
OPEN.  

Alle ondernemers deden die dag hun deuren 
open en lieten hun (potentiële) klanten 
proeven, beleven en ervaren wat ze te bieden 
hebben.  

ACTIVITEITEN  
- Stempelactie tijdens Zomergem OPEN 
waarbij leuke prijzen te winnen waren  
- Pop-up activiteiten in leegstaande panden  
- Fietsroute langs de deelnemende bedrijven  
- Centraal infopunt  
- Diverse activiteiten 

Op 1 januari 2019 start Lievegem. In oktober 
bepaalt u wie in Lievegem gemeenteraadslid, 
schepen en burgemeester wordt. CD&V 
Lievegem zal met een sterke ploeg klaar staan 
met ervaren en jonge mensen.  
  
CD&V Lievegem heeft de bestuurservaring in 
huis om er voor te zorgen dat uw dorp nog 
beter wordt in Lievegem. Dit is geen 
gemakkelijke oefening. Lievegem zal ervaren 
mensen nodig hebben die dit dossier door en 
door kennen. Op ons kan u rekenen. We zullen 
uw stem nodig hebben om onze mensen dit 
werk verder te laten zetten.  
  
Wat mag u van ons verwachten in Lievegem? 
Voor CD&V Lievegem zijn dit de tien geboden 
voor Lievegem  
  
1) CD&V Lievegem pleit voor lagere 
belastingen voor iedereen.  
2) CD&V Lievegem wil in elk dorp investeren.  
3) CD&V Lievegem gaat voor een grotere 
dienstverlening door de krachten te 
bundelen.  
4) Voor mensen die zorgen hebben, willen we 
dichtbij zorg dragen.  
5) CD&V Lievegem is de beschermer en 
verdediger van al de verenigingen.  
6) CD&V Lievegem wil investeren in 
infrastructuur voor onze verenigingen (sport, 
jeugd, cultuur).  

7) CD&V Lievegem wil goede fietspaden en 
wandelwegen.  
8) CD&V Lievegem wil door samenwerking 
met andere gemeenten komen tot een 
sterkere politie en brandweer.  
9) CD&V Lievegem wil bruisende kernen waar 
het goed om wonen en ondernemen is, waar 
landbouw een plaats krijgt en er plaats is voor 
open, groene ruimte.  
10) CD&V Lievegem wil samen met de 
inwoners werk maken van Lievegem: samen 
maken we ons dorp.  
  
Op dit moment werken we aan een sterke lijst.  
  
We schrijven ook een stevig 
verkiezingsprogramma. Dit gebeurt samen 
met de inwoners. In onze toekomstlabs 
brengen we mensen samen rond thema’s. 
Houd gerust de facebookpagina CD&V 
Lievegem in de gaten. Daar komen nog 
andere data op van toekomstlabs.  
Altijd welkom!  
Samen bouwen we immers aan Lievegem!  

Tony Vermeire, Burgemeester 

SAMEN GROEIEN WE 
NAAR LIEVEGEM 

Zomergem zet sterke 
schouders onder de 
fusie. 
Met onze ervaring uit 
het warmste dorp 
maken we het verschil 
in Lievegem! 
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ZOMERGEM OPEN 
De eerste editie: #samenbouwen 

De droom van Jacqueline Wille voor onze toekomst 

Hoe zie jij het jeugdwerk in 
Lievegem? 

Op 21 februari heeft CD&V de jongeren van 
Lovendegem, Oostwinkel, Ronsele, 
Vinderhoute, Waarschoot & Zomergem 
bevraagd hoe zij het jeugdwerk zien in onze 
toekomstige fusiegemeente Lievegem.  
  
Het toekomstlab ging door in bowling 
Eurocity in Beke. Er werden een vijftal tafels 
georganiseerd met verschillende thema’s 
zoals jeugdraad, subsidies, uitleendienst, 
infrastructuur. Elke tafel had een 
verschillende werkvorm en de jongeren 
konden vragen stellen, suggesties geven en 
bekommernissen meedelen.  
  
De informatie die we van de jongeren hebben 
gekregen kunnen we nu verwerken in ons 
verkiezingsprogramma en hopelijk vertalen 
in het beleid vanaf 1 januari 2019. Uiteraard 
moet eerst de kiezer beslissen wie vanaf 
volgend jaar het beleid mag voeren in 
Lievegem.  

Nicholas Spinel, Schepen Jeugd 
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Jacqueline Wille, OCMW-raadslid 




