
Wat ons opvalt is dat er heel wat jonge 
mensen ideeën hebben hoe ze van 
deze wereld een betere plek kunnen 
maken. Maar de essentie wordt soms 
vergeten. Telkens we de deur 
uitstappen liggen de uitdagingen 
reeds te wachten.
Elke mens heeft recht op een goed en 
kwaliteitsvol leven, daar streven we naar. Het 
gaat om het creëren van kansen, een 
leegstaande site waar je een gezinswoningen 
optrekt. Speelstraten waar ouders zorgeloos 
hun kinderen kunnen leren fietsen, het hoeft 
niet altijd groots te zijn om het verschil te 
maken.

Lokale politiek gaat over concrete 
problemen. Van gezondheid naar milieu, van 
mobiliteit naar wonen, van kinderopvang 
naar rusthuizen. Lokale politiek gaat over 
echte mensen die plots een gezicht krijgen. 
Mensen voor wie je het verschil kunt maken. 
Wij willen vooral plaatselijk werken aan een 
samenleving waar we goed en graag leven. 
Zonder kwaliteit van leven verliest het leven 
zijn glans. Hoe pakken we dat aan ?
CD&V heeft nog een boodschap voor 
iedereen,  jonger en ouder, de 
nieuwsgierigen, de doenders. Aan hen 
zeggen we :  neem zoals wij de handschoen 
op en vervoeg ons plaatselijk CD&V-team!

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)
Uw lokale voorzitter:
Luc De Raedt
(luc.de.raedt3@telenet.be)
0473 530 497

in WORTEGEM-PETEGEM
Wijblad  van CD&V-Wortegem-Petegem jaargang 1 - december 2017

De nieuwe BKO 
Knipoog : onze 
prioriteit
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Al 20 jaar bouwt CD&V aan de 
naschoolse kinderopvang in 
onze gemeente. Toenmalige 
schepen Nicole Van Der 
Straeten stond mee aan de wieg 
van Knipoog en blijft het 
dossier nauw volgen.

Al geruime tijd is er plaatsgebrek in de 
beide opvanglocaties. Vooral in 
Petegem is de nood het grootst en  
daarenboven verdwijnt de buiten 
speelruimte er.
Vele jaren staat de oude pastorij, die 
eigendom is van de gemeente, te koop. 
Met een oppervlakte van 6000 m2 vindt 
CD&V deze mooie groene ruimte op 
amper 250 m wandelafstand van de 
twee scholen ideaal voor een nieuwe 
BKO Knipoog. De kleine afstand is 
belangrijk aangezien onze kleintjes te 
voet van school naar de opvang gaan. 
Wij willen 1000 à 1500 m2 
voorbehouden voor Knipoog, zo blijft er 
nog voldoende ruimte over voor andere 
initiatieven.

CD&V wil een kindvriendelijke plek 
voor de BKO Knipoog

Buitenschoolse kinderopvang is 
prioritair voor CD&V

CD&V staat voor kwaliteitsvolle
voor- en naschoolse opvang

CD&V feest met u

JONGER EN OUDER ENGAGEMENT 
VOOR WORTEGEM-PETEGEM



Leen Baert is voorzitter van het 
centraal kerkbestuur van onze 
gemeente.
Zij zoekt samen met de 
kerkfabrieken naar een goede 
oplossing voor onze kerken.

Onze kerken : de toekomst
Leen - 40 jaar - mama - HR verantwoordelijke

Gelijke tarieven in het 
containerpark dankzij 
CD&V 
Pascal Van Merhaeghe vroeg op de 
gemeenteraad gelijke tarieven voor het 
containerpark. Hij pleitte voor 
vereenvoudiging, beter controleerbare én 
gelijke prijzen voor iedere inwoner van de 
gemeente.
De meerderheid keurde  het CD&V-
voorstel voor de gelijkheid van de tarieven 
unaniem goed. De betalende fractie kost 
nu 0,08€/kg in plaats van de geplande 
0,12€/kg, en dit ook voor zelfstandigen. 
Als oppositiepartij zijn we verheugd dat 
deze ongelijkheid achterwege is.

De Vlaamse overheid gaf opdracht 
aan onze lokale kerkelijke en 
gemeentelijke overheden om samen 
een globaal kerkenbeleidsplan op te 
maken voor de gemeente.
 

Na verschillende complexe maar 
constructieve overlegmomenten tussen 
kerkelijke en burgerlijke werkgroep zijn wij 
er in geslaagd om een goedgekeurd 
kerkenbeleidsplan op te maken voor de 
gemeente. Dit betekent dat we verder 
kunnen werken aan de toekomst en meer 
bepaald aan de concrete invulling voor 
onze kerken. 
Het staat vast dat Petegem de ankerkerk 
blijft. Voor de andere kerken van onze 
gemeente kiezen we voor een combinatie 
van een religieuze ruimte en een 
nevenbestemming. 

De haalbaarheidsstudies zullen uitwijzen 
welke bestemmingen mogelijk en 
haalbaar zijn. Hierbij zal er rekening 
gehouden worden met de huidige 
omstandigheden en met de mogelijke 
kosten. Tot op heden zijn er nog geen 
definitieve bestemmingen bepaald  
ondanks de vele geruchten. Samen met de 
kerkraden bouwen we verder aan de 
toekomst van het religieuze patrimonium 
in onze gemeente om multifunctionele en 
bredere toepassingen mogelijk te maken. 
Hierbij proberen we steeds aandacht en 
respect te hebben voor het religieuze 
erfgoed en willen we de sociale cohesie in 
onze dorpskernen behouden.  Als CD&V 
staan we voor een warme samenleving, 
met respect voor ieders religeiuze keuze. 
Kerken zijn een plaats van verbondenheid 
en moeten dit kunnen blijven.

De Vlaamse Overheid maakt een RUP voor 
de open ruimte tussen Anzegem, Wortegem-
Petegem en Oudenaarde. Het plan 
beschermt waardevolle landbouwgronden 
voor de beroepslandbouw, maakt ruimte 
voor bijkomende natuurgebieden en 
beschermt de waardevolle landschaps- en 
erfgoedelementen. De Provincie Oost-
Vlaanderen zorgt o.a. voor advies voor het 
openbaar onderzoek en de milieuscreening.
In december 2016 werd het ontwerp van dit 
RUP voorlopig goedgekeurd. Na verwerking 
van de adviezen en opmerkingen van het 
openbaar onderzoek zal de Vlaamse 
regering het plan definitief vastleggen. 
Het heeft betrekking tot een gebied van 
ongeveer 1300 ha. Het omvat het gebied 
tussen Anzegem, de Heuntjeshoek met 
Tjammelsvijvers, Wortegem en 
Gijzelbrechtegem, eveneens de beekvallei 
van de Vosbeek-Watermolenbeek tussen de 
Oudenaardseweg en de Heerbaan tot aan 
Oudenaarde. Het kasteeldomein van 
Moregem, het Bouvelobos en het 
kasteeldomein van Hemsrode behoren ook 
tot het gebied.
Dankzij het RUP worden de bossen van 
Hemsrode verbonden met het Bouvelobos. 
Zo voldoet men aan Europese 
natuurdoelstellingen. Er wordt hierdoor 

ongeveer 100 ha agrarisch gebied omgezet 
naar natuurgebied. Daarnaast zorgt het plan 
voor ca. 1000 ha agrarisch gebied voor de 
beroepslandbouw.
De ankerplaats ‘Bouvelo en Hemsrode’ uit 
de landschapsatlas (=wetenschappelijke 
inventaris met waardevolle landschappen 
in Vlaanderen) wordt omgezet in een 
erfgoedlandschap. Het landschap op de 
waterscheidingskam Schelde-Leie, met zijn 
open kouters en typerende vergezichten op 
de Scheldevallei, wordt beschermd tegen 
bebouwing wegens het aanduiden van 
bouwvrije zones. Verdere verstedelijking 
wordt door deze maatregel tegengegaan. De 
kasteelparken van Hemsrode en Moregem 
worden ingepland als ‘gemengd 
openruimtegebied met cultuurhistorische 
waarde’. Hierbij horen specifieke 
stedenbouwkundige voorschriften die 
rekening houden met toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen rekening 
houdende met de erfgoedwaarde.
Dankzij dit RUP is er een versterking van de 
natuurlijke en toeristisch-recreatieve 
functie, het garanderen van de leefbaarheid 
van de landbouw en het versterken van het 
belang van de stedelijke kernen en de 
globale leefbaarheid van het 
openruimtegebied.

CD&V steunt de actie tegen zwerfvuil voor 

een propere en dier-veilige gemeente.

Neen aan zwerfvuil 
Zwerfvuil is een echt probleem in onze 
gemeente. Deze plaag werd al op 
verschillende manieren aangepakt en 
toch geraken we hier niet van af. Dit is niet 
alleen een grote kost voor de gemeente 
maar ook gevaarlijk en schadelijk is voor 
dieren. De blikjes, glas, en andere 
voorwerpen komen terecht in het gras, 
hooi en kuilvoeder. Dit leidt tot 
maagproblemen met de dood tot gevolg. 
Daarom werd een actie door de Landelijke 
Gilde en Bedrijfsgilde op touw gezet.

Met het kerkbestuur zoekt Leen actief naar oplossingen op korte en lange termijn voor onze vijf mooie kerken.

CD&V BESCHERMT WAARDEVOL 
LAND- EN NATUURGEBIED NOG BETER 
Wist je dat…
de Provincie Oost-Vlaanderen meewerkt aan het ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) van het Bouvelobos, Hemsrode en de steilrand van Moregem?
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