
Schepen Kim Martens &
Voorzitter Steven Lambert:
kandidaten die bouwen aan de 
toekomst.

Afscheid van 
Ann Coopman

"Je kreeg te weinig tijd, maar je hebt er wel 
heel veel mee gedaan." Deze zin vat het veel 
te korte leven van Ann Coopman samen. 
Burgemeester en maatje van de 
Waarschootse bevolking. Architect van vele 
projecten en van Lievegem. Het massale 
afscheid is de stille getuige dat Ann zeer 
graag gezien werd. Haar naam en de familie 
zijn voor altijd met de gemeente verbonden. 
Ann, we vergeten jou nooit. Veel sterkte aan 
de familie en vrienden. We verliezen een 
grote madam.

Het is een rijke traditie om ieder jaar Vaderdag te vieren in Waarschoot op het Dorp.
Onder de lentezon genieten we samen met een drankje,  een hapje en muziek. 

Ook dit jaar zetten we de traditie verder zoals wijlen Burgemeester Ann Coopman het zou 
gewild hebben.  
Wat ooit begon als een traktatie voor haar 50ste verjaardag wordt verder gezet. We zijn 
ondertussen toe aan de 9de editie. 

Dit is de eerste editie in onze nieuwe gemeente, 
Lievegem.

De ideale gelegenheid om kennis te maken met 
onze nieuwe mandatarissen en bestuursleden. 

Het is de perfecte start van een zondag waarop 
heel wat te beleven valt.
Ook dit jaar verwachten we jullie talrijk  op deze 
activiteit.  

Kom en maak het mee.

Op zondag 9 juni 2019 is iedereen 
welkom vanaf 10u30 tot 12u30 op 
het Dorp onder de kerktoren.

GRATIS "Hollandse Nieuwe" 
MAATJES 

MAATJES VOOR DE 
MATEN 
9DE EDITIE: 9/6/2019

Ontbijtactie Moederdag 12/05/2019
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:
Steven Lambert
(Steven.lambert@live.be)
www.lievegem.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/CDenVLievegem

in LIEVEGEM
Lievegem.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Lievegem jaargang 1 - mei 2019

,,

Op 26 mei 2019 trekken we weer naar de 
stembus. 
Onze afdeling wenst  haar stem te laten 
horen op hogere bestuursniveaus. 

Schepen Kim Martens duwt de lijst voor 
het Vlaams Parlement op 26. 

Voorzitter Steven Lambert  staat op de 
12de plaats voor de Kamer.

Geef hen uw stem uit Lievegem!

Steun de CD&V kandidaten uit Lievegem

Naar jaarlijkse gewoonte verzorgt CD&V 
een ontbijt op moederdag. Echtgenotes, 
moeders, grootmoeders worden voor de 
gelegenheid nog eens extra verwend met 
een heerlijk ontbijtpakket voor slechts 8 
euro.

Ieder ontbijtpakket bestaat uit: fruitsap, 
aardbeien, 3 ontbijtkoeken, kaas, beleg, 
yoghurt en een zacht gekookt eitje.
De ontbijtpakketten worden aan huis 
geleverd volgens het afgesproken uur. De 
eerste leveringen kunnen al vanaf 7u00. 
De actie gaat door in onze drie gemeenten 
(Lovendegem, Waarschoot, Zomergem) 

Voor meer informatie raadpleeg onze 
website (www.lievegem.cdenv.be) of onze 
Facebookpagina (CD&V Lievegem)

Verwen moeder met een ontbijt
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Maatjes voor de maten. De traditie gaat verder.



 Op 26 mei 2019 trekken we weer met z'n allen 
naar de stembus. 

Onze afdeling wenst  haar stem te laten horen 
op hogere bestuursniveaus. 

Schepen Kim Martens duwt de lijst voor het 
Vlaams Parlement. Kim gaat voor duurzaam 
mobiliteitsbeleid, ondernemend Vlaanderen 
en lokale bestuurskracht. 

Voorzitter Steven Lambert  staat op de 12de 
plaats voor de Kamer. Energie oplossingen, 
duurzame tewerkstelling en sterke lokale 
besturen zijn voor hem belangrijke  
werkpunten.

Je kan hen steunen door op 26 mei 2019 uw 
voorkeurstem uit te brengen op hen.

Steven Lambert (45) neemt de leiding van de 
grootste politieke beweging van Lievegem.

Hij volgt hiermee Luc Lampaert op die tijdens 
de overgangsperiode naar aanloop van de 
verkiezingen aan het hoofd stond van het 
overkoepelend bestuur.

Naast hem werden ook nog Judith De 
Muynck (Voorzitster Jong CD&V), Katrien De 
Bosschere (Voorzitster Vrouw & 
Maatschappij) en Hans Baetslé (Voorzitter 
CD&V Senioren) verkozen.
In hun opdracht worden zij bijgestaan door 
een gemotiveerd team:
Eveline Matthys (1ste Ondervoorzitster), 
Bjorn Windels (2de Ondervoorzitter), Reggy 

Dekeyser (Secretaris), Bram de Paepe 
(Penningmeester), Marc Dhoore 

(Communicatie), Johan De Smet 
(Feestelijkheden), Antoon Vercruysse 
(Ledenwerving), Jeroen Van Acker 
(Fractieleider), Tony Vermeire 
(Burgemeester). Samen zullen we in de 
komende jaren werken we om de drie 
afdelingen (Lovendegem, Waarschoot en 
Zomergem) te laten samengroeien tot één 
grote en krachtdadige partijorganisatie in 
Lievegem. 

Na de verkiezingen werden de uittredende 
mandatarissen bedankt voor hun trouwe 
dienst.

Op 2 januari 2019 is onze nieuwe 
bestuursploeg gestart.  

Ons bestuursakkoord is zeer ambitieus met 
heel wat accenten.

We hebben 5 prioriteiten: 
- goede en nabije dienstverlening met 
aandacht voor iedereen ,
- investeren in het verenigingsleven,
- zorgen voor een ondernemende gemeente,
- mobiliteitsplan met bijzondere aandacht 
voor de zwakke weggebruiker 
- uitrol van het klimaatplan.

Zeven bruisende dorpen
Verder uitbouwen waar het goed is om te 
leven, elk met zijn eigenheid.
We gaan voor een bruisende leefomgeving 
met de zeven dorpen en zijn specifieke wijken 
waar ieder zijn eigenheid kan behouden. 

Inwoners centraal 
We willen zes jaar lang een luisterend oor zijn 
van al onze inwoners. Daarom organiseren 
we talrijke inspraak- en infovergaderingen, 
raadpleging bij de inwoners omtrent 
specifieke topics,  burgerparlementen, enz. 
We willen een dienstverlening dicht bij de 
mensen. 

Levendige dorpen
Vele vrijwilligers zorgen voor levendige 

dorpen. Daarom versterken we de 
verenigingen door een goede ondersteuning. 
We zetten in op een infrastructuur voor het 
verenigingsleven in elke deelgemeente. Ook 
zorgen we voor speelmogelijkheden in elk 
dorp of wijk. We stemmen het sportaanbod 
goed op elkaar af, zodat er voor elk wat wils is. 
Bovendien willen we de ondernemers 
ondersteunen zoals zij onze dorpen 
ondersteunen. Ook voor de scholen willen 
wij onze uiterste best doen.  

Landelijke dorpen goed om wonen
We willen kunnen genieten van de open 
ruimte. Zo genieten we van natuurgebieden 
en van de akkers en weiden, met respect voor 
de landbouwers.  
In onze dorpen gaan we voor kwaliteitsvol 
wonen. We willen een mix van woonvormen 
die energiezuinig en duurzaam zijn. Er moet 
voldoende aandacht zijn voor sociale 
woningbehoud.  
In elk dorp willen we ook groen waar we 
kunnen van genieten. We pakken zwerfvuil 
aan.  Bloemen en verlichting zorgen voor de 
juiste sfeer.  

Tony Vermeire, Burgemeester

AMBITIEUS
BESTUURSAKKOORD 

Tony Vermeire, onze 
Burgemeester in 
Lievegem, kan rekenen 
op een sterk team!  
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VERNIEUWD 
PARTIJBESTUUR
Kiezen voor verjonging en vernieuwing

Kim en Steven bouwen verder aan de toekomst

Vlaamse Huursubsidies voor 
tijdelijke schoolcampus 
Vinderhoute

Voor de Paasvakantie aanbrak werd in de 
gemeenteschool van Vinderhoute 30 jaar 
schoolgeschiedenis afgesloten. 

Leerlingen, leerkrachten, directie & ouders 
klonken er op de verhuis van de school naar 
de tijdelijke schoolcampus in de Bergstraat. 

Met klascontainers bootsten we er een 
heuse school na, in afwachting van de bouw 
van de nieuwe school op de oude locatie.

De Vlaamse minister van Onderwijs, Hilde 
Crevits, steunt Lievegem en Vinderhoute in 
deze grote investeringen en kende een 
huursubsidie toe van ongeveer 150.000 euro 
voor 3 jaar. 
Een ferme duw in de rug voor de vervanging 
en modernisering van de bestaande 
schoolinfrastructuur. 

Het laat ons toe als gemeente flexibel in te 
spelen op het gebruik en de invulling van 
onze gebouwen.

Tony Vermeire, burgemeester
Caroline Fredrick, schepen van Onderwijs
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Schepen Kim en Voorzitter Steven, CD&V -

kandidaten uit Lievegem




