
Recent trokken WIJ  met CD&V 
Wortegem-Petegem op uitstap naar  
Brussel. 
 Na een gezellig samenzijn in de (stipte) 
trein bezochten we in de voormiddag het 
middeleeuwse ondergrondse Couden-
bergpaleis van Keizer Karel. Deze  vind je  
onder het Koningsplein en naast het 
Koninklijk Paleis in Brussel. Van het eens 
zo reusachtige Coudenbergpaleis waar 
keizer Karel en de Europese adel 
verbleven tussen de 12e en de 18e eeuw, 

voor de verwoestende brand van 1731, 
zijn momenteel nog enkele authentieke 
ondergrondse zalen en een middel-
eeuwse straat te bezichtigen. 
Na het bezoek loodste Luc ons de hoek 
om naar het nabijgelegen Muziek 
Instrumenten Museum. In dit prachtige 
Old England art nouveau gebouw 
bevindt zich op de 7e verdieping  een heel 
lekker  restaurant met een ongeëvenaard 
uitzicht over de binnenstad.  
Na een  wandeling door het park werden 

we op de koffie verwacht bij volks-
vertegenwoordiger Cindy Franssen in het 
Vlaams Parlement. Cindy gidste ons door 
het imposante gebouw en liet ons plaats 
nemen in de parlementaire zetels tijdens 
de uiteenzetting over de werkwijze in het 
Parlement.  
We kijken nu al uit naar onze volgende 
uitstap waarop alle leden welkom zijn. 

COLOFON
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V 
werking 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:
Anne Vanmaercke
(anne.vanmaercke@telenet.be)

Foto's:
Carlos De Jaegher

in WORTEGEM-PETEGEM
Wijblad  van CD&V-Wortegem-Petegem jaargang 17 - juli 2017

Samen voor onze gemeente
Wortegem-Petegem is in onze ogen het ‘warmste dorp van Vlaanderen’.
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Met de nieuwe wind in de zeilen bij het CD&V-
team van Wortegem-Petegem gaan we er 
voor. We willen de sluimerende politieke 
verzuring stoppen en van onze gekoesterde 
gemeente het warmste dorp van Vlaanderen 
maken waar ALLE inwoners zich goed voelen. 
Hoe willen wij dat in praktijk brengen ?  
Samen met een grote groep geëngageerde 

en maatschappelijk heel bewuste inwoners 
brainstormen wij momenteel rond de 
thema’s : VERBINDEN - VOORUITZIEN - 
VERZORGEN - VERSTERKEN . 
Hou het in de gaten : je hoort nog van ons!
Luc De Raedt, Voorzitter 

#EnjoyBrussels



Oase 

Oase van groen en rust aan de 
Schelde

Wist u dat onze gemeente Wortegem-Petegem het best 
scoort als rustigste gemeente van Oost-Vlaanderen? 

Deze oase van rust is onder meer te danken aan het gebied 
tussen de Kortrijkstraat en de Schelde. De lange strook bestaat 
uit Domein de Ghellinck, de Golf en de Scheldemeersen. De 
natuur zorgt er voor dat deze drie locaties in elkaar vloeien en 
een rijkdom zijn voor onze gemeente. Een ideale plek voor een 
nazomerse wandeling of een mooie fietstocht.
Door het onderhoud van de waterlopen, het goed onder 
controle houden van het pompstation en het droge weer zijn de 
Scheldemeersen de laatste jaren droger. We leven in dit 

natuurgebied samen met onze vrienden van Natuurpunt die van 
de Langemeersen een levenswerk maken. 
Om het visareaal in stand te houden en te verbeteren, en het 
waterpeil beter te kunnen regelen in de rietgracht (Coupure) 
worden er vier vispasseerbare kantelstuwen geplaatst. De 
werken worden gesubsidieerd door de overheid. 
Het afkoppelen van de Volkaartbeek is eveneens een werk met 
een grote impact . Nu zal ze worden afgeleid rond de speelvelden 
achter de Outsider door een natuurlijk moerasje in de rietgracht. 
Deze afkoppeling is nodig wegens de té sterk ontwikkeling van 
de algen in de Donkvijver. De werken worden ook gesubsidieerd 
door de overheid. 

CD&V wil verder bouwen aan méér groen en rust in onze mooie 
landelijke gemeente.

Jong en oud aan 't ontbijt

Jong CD&V en de CD&V senioren verwenden ons op een 
heerlijk champagne-ontbijt.

Zondagochtend 23 april werden we verwend in het schoolke van 
Moregem. Jong CD&V en de CD&V senioren besloten de handen 
in elkaar te slaan en iedereen die het wou te verwennen met een 
heerlijk champagne-ontbijt aan een zeer democratische prijs.
Ze hadden voor jong en oud een gezond en gevarieerd ontbijt 
voorzien met heel wat keuze aan brood, ontbijtkoeken, fruit, 
yoghurt en beleg. 
Het hele schoolke  zat vol want er waren maar liefst een 100-tal 
enthousiastelingen aan hun gezellige tafel. We hebben het 
duidelijk gesmaakt, want op algemene vraag komt er ook 
volgende lente een 2de editie van het "jong & oud ontbijt". 
Was je er niet bij? Reppen is de boodschap, want de plaatsen zijn 
beperkt. 

De kerken, onze zorg!

De lokale kerkelijke en gemeentelijke overheden 
hebben van Vlaanderen de opdracht gekregen om een 
kerkenbeleidsplan op te maken voor de gemeente met 
het pastoraal plan als uitgangspunt. 
Sinds enkele jaren is de Sint-Martinuskerk in Petegem aangeduid 
als ankerkerk en werd het gemeentebestuur hiervan op de 
hoogte gebracht. Uit respect voor deze beslissing en voor de inzet 
van vele mensen willen wij dit ook zo behouden. In de andere 
kerken van onze gemeente willen wij de mogelijkheid  tot 
occasionele vieringen, begrafenissen, huwelijken en andere 
gebedsdiensten behouden samen met een andere bestemming. 
Wij vragen dan ook aan de gemeente een haalbaarheidsstudie 
die kan uitwijzen welke mogelijkheden realistisch zijn, zowel 
structureel als financieel. Op die manier kan er met duidelijke 
argumenten beslist worden wat er in de toekomst gebeurt het 
religieuze patrimonium van onze gemeente.
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