
“Lievegem = sterker met drie" en 
Lovendegem & Vinderhoute en  
Zomergem en Waarschoot  behouden 
ieder hun eigenheid

Onze nieuwe politiezone: 
Aalter - LoWaZo 
Door de fusie van Deinze en Nevele 
komt Nevele bij de politiezone Deinze-
Zulte en werd de LoWaZoNe (zonder 
Nevele) financieel niet leefbaar.  Een 
samengaan met Aalter-Knesselare 
werd de oplossing !
De voornaamste krachtlijnen zijn:

• Interventieploegen vanuit Zomergem
• Versterking van de wijkwerking in 

Lovendegem en Waarschoot
• Een uitbreiding van het korps tot 137 

effectieven tegen 2020
• Een verdeling van de kosten met 60% 

voor Aalter en 40% voor Lievegem

Lievegem wordt met ongeveer 26.000 inwoners de tweede grootste gemeente 
van het Meetjesland.  De fusie zal op termijn leiden tot (zie fusierapport):

Een betere dienstverlening
• grotere continuïteit in de dienstverlening
• uitgebreidere en meer gespecialiseerde dienstverlening
• vernieuwde organisatie van de dienstverlening
• grotere toegankelijkheid
• complementaire benutting van de 

infrastructuur

Een versterkt beleid
• meer gespecialiseerde medewerkers
• inspelen op wensen van de inwoners
• sterker wegen op hogere overheid

Een echte professionalisering 
van de organisatie door:

• versterking ondersteunende diensten
• delen van de vaste kosten
• besparingen op de personeelskost
• minder politieke mandatarissen
• nieuwe afspraken met partners en 

samenwerkingsverbanden
• betere benutting van machines en 

werkmateriaal
(het volledige fusierapport opgesteld door IDEA 
Consult  is beschikbaar op de website van de 
gemeente Lovendegem)

LIEVEGEM:
STERKER MET DRIE

Onze beste wensen voor het nieuwe jaar !
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:
Chris De Wispelaere - burgemeester
(capdw@telenet.be)

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/lovendegem.cdenv

in LOVENDEGEM & 
VINDERHOUTE

Wijblad  van CD&V-Lovendegem & Vinderhoute jaargang 2 - januari 2018
,,

Op donderdag 21 december 2017 
keurden de gemeenteraden van 
Lovendegem, Zomergem en 
Waarschoot de fusie goed van de drie 
gemeenten.  Met ingang van 1 januari 
2019 is de nieuwe gemeente LIEVEGEM 
een feit.  De naam van de nieuwe 
gemeente werd gekozen door de 
inwoners.  Op basis van de cijfers van 
1.1.2016 telt onze nieuwe gemeente 
25.838 inwoners verdeeld over 10.833 
huishoudens.  Lievegem heeft een 
oppervlakte van 80,21 vierkante 
kilometer .
(zie verder pagina 4).

Vanaf 1.1.2019
LIEVEGEM

Burgemeester Chris De Wispelaere

Ook tijdens het laatste jaar van deze 
legislatuur zijn  burgemeester, CD&V-
schepenen en gemeente- en OCMW- 
raadsleden er voor u !
Heeft u vragen over de gemeente ? contacteer:
Chris De Wispelaere - capdw@telenet.be
Ivan Goethals - ivangoethals1@gmail.com
K. Beuckelaers - katja.beuckelaers@skynet.be
C. Fredrick - carolinefredrick@hotmail.com
Etienne Verstraete - et.verstraete@telenet.be
J. Van Acker - jeroenvanacker@hotmail.com
Heli De Keyser - heli.de.keyser@hotmail.com
E. Van Acker - etienne.van.acker@telenet.be
B. Marquenie - brigitte.marquenie@skynet.be
Mieke Goethals - mieke.goethals1@telenet.be
Lieve Borstlap - lieve.borstlap@skynet.be
Arseen Hebbrecht - a.hebbrecht@telenet.be
M. De Meyer - martinedemeyer@telenet.be

"Je kan  steeds rekenen op de inzet en kennis 

van  onze CD&V mandarissen". (voorzitter

Bram Depaepe - bramdepaepe@telenet.be)
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In Lovendegem komt zoals gepland een nieuw  

Administratief en Cultureel Centrum (ACC)



Omdat het gebruik van de chalets van 
de  gemeenteschool Vinderhoute  als 
klaslokalen niet meer van onze tijd is 
heeft de gemeente beslist tot de bouw 
van een nieuwe school.  Voor deze 
nieuwbouw  werd door de Vlaamse 
Gemeenschap een principiële toelage 
van 1,625,000 EUR toegekend. 

Tegen de bouwvergunning , afgeleverd op 18 
juni 2015 (!)  werd echter een klacht ingediend 
bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen 
waardoor de bouw moest uitgesteld worden.

Nu deze klacht werd verworpen wenst het 
college te starten met deze nieuwbouw en  zal 
aan de architect opdracht gegeven worden  

zo vlug mogelijk werk te maken van de 
aanbesteding.  De komende weken  zal door 
college en directie de meest geschikte locatie 
gezocht worden voor de oprichting van 
tijdelijke containerklassen.

Het Vredesplein moet 
dringend heraangelegd 
worden

Nadat de werken in de Brugstraat 
werden beëindigd zal - als de weers- 
omstandigheden een beetje meezitten 
- ook de Pastoor Moernautstraat tegen 
eind  februari - begin maart kunnen 
afgewerkt worden.

De huidige aansluiting van de Brugstraat met 
het Vredesplein is verre van ideaal en ook het 
fietspad ter hoogte van het Vredesplein 
(komende van de Drongensesteenweg) ligt er 
gevaarlijk bij.  Aan het studiebureau PLANTEC 

werd de opdracht gegeven om - steunend op 
een eerder gemaakt  voorontwerp - thans  een 
defintief ontwerp te maken voor de volledige 
heraanleg van het Vredesplein.  In dit plan 
zullen naast openbaar groen ook een aantal 
parkeerplaatsen komen.  De mogelijkheid 
wordt ook onderzocht om er ondergrondse 
glasbollen te voorzien.

Bij dit plan zal ook rekening gehouden 
worden met de opties die voor de omgeving 
van het Vredesplein zijn opgenomen in het  
nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente.

Van zodra het nieuwe voorontwerp klaar is 
zal het op een informatievergadering 
voorgelegd worden aan de inwoners.

Tijdens de gemeenteraad van 21 
december 2017 werd ook het budget 
2018 van de gemeente goedgekeurd.  
De investeringen die in het 
meerjarenplan van de gemeente zijn 
opgenomen worden onverkort 
uitgevoerd. Een paar voorbeelden:

Fase II Bloemetjeswijk

Fase II van de wegen- en rioleringswerken in 
de Bloemetjeswijk werd aanbesteed. De 
laagste inschrijving kwam van de firma 
ACLAGRO voor een totaalbedrag van 
6,649,739 EUR (incl.BTW).  Begin 2018 worden 
infovergaderingen georganiseerd om de 
planning van de werken toe te lichten.  De 
werken zullen dan starten in de lente.

Verdere modernisering van 
de openbare verlichting

In het budget 2018 werd meer dan 420.000 € 
voorzien voor de modernisering van de 
openbare verlichting vooral op plaatsen waar 
grote wegenwerken gepland zijn.  Een greep 
uit het budget voor openbare verlichting:
Meersstraat   14,000 €
Beiaard   20,000 €
Appensvoordestraat 190,000 €
Koning Leopoldstraat  69.000 €
Bloemetjeswijk fase II 105.000 €

Kerkplein Lovendegem  25.000 €
Voor alle nieuwe verlichting wordt de best 
beschikbare LED technologie gebruikt.  Dit 
levert een aanzienlijke vermindering van  het  
electriciteitsverbruik op.  Zo maken we onze 
gemeente  ook heel wat klimaatvriendelijker !

De zwakke weggebruiker 
blijft een prioriteit

Appensvoordestraat en Vellare
Voor Lovendegem blijft de veiligheid van de 
zwakke weggebruiker een prioriteit.  Voor de 
onteigeningen die nodig zijn voor de 
heraanleg van de Appensvoordestraat en 
Vellare (beide met van de weg afgescheiden 
fietspaden) is in het budget voor 2018 een 
bedrag van 150.000 € voorzien.

Lostraat
Voor de dringende  renovatie van het fietspad 
langsheen de Lostraat werd een bedrag van 
100.000 EUR ingeschreven.

Voetgangersverbinding tussen Grote 
Baan en Bloemetjeswijk

Langsheen Kuitenberg zal tot aan de Grote 
Baan  een voetpad aangelegd worden.  De 
ontwerpplannen zijn in opmaak en er is een 
bedrag voorzien van 100.000 €.

INVESTEREN VERDER  
IN LOVENDEGEM

Ook de openbare 
verlichting langsheen 
de Koning 
Leopoldstraat is aan 
vernieuwing toe.

2

Welke gemeentebelastingen na de fusie in 2019 ?
CD&V Lovendegem besliste tot een verlaging van de 
personenbelasting van 7,2 naar 7,0 % in 2018 en engageert zich 
ertoe ook na de fusie vanaf 2019 de belastingen niet te verhogen.

WIJ INVESTEREN VERDER 
IN VINDERHOUTE
Na de heraanleg van de Pastoor Moernautstraat en 
de Brugstraat is nu het Vredesplein aan de beurt !

De bouw van de nieuwe gemeenteschool...

De gemeenteraad keurt het 
masterplan recreatiepool 
Lovendegem goed

Op de gemeenteraad van 21 
december werd het Masterplan 
Recreatiepool Lovendegem definitief 
goedgekeurd.

De voorbije maanden werd een Masterplan 
opgemaakt  voor de recreatiepool aan het 
Holstraatje in Lovendegem .  De gemeente 
gaf hiervoor de opdracht aan het 
studiebureau VENECO.  Het volledige 
masterplan kan via de website van de 
gemeente ingekeken worden.

Gesteund door de inbreng van de 
verschillende sportvereningen binnen onze 
gemeente, individueel geinteresseerden, en 
de leden van de gemeenteraad werden drie 
mogelijke scenario's uitgewerkt.

Op advies van de  verschillende inspraak-
organen werd uiteindelijk optie 3 ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd.  In optie 3 wordt  - gespreid in de 
tijd - voorzien in de aanleg van onder meer 
een Finse piste, een groene speelruimte, 
twee bijkomende voetbalterreinen, nieuwe 
infrastructuur voor de tennis en de bouw van 
een nieuwe sporthal, gevolgd door de 
afbraak van de huidige sporthal.  Ook nieuwe 
sporten zoals padel, squash en een 
klimmuur zullen aan bod komen.
Er zal nu een studiebureau worden 
aangesteld om concrete uitvoeringsplannen 
op te stellen.

3

Het ontwerp en het bestek voor nieuwe 

gemeenteschool in Vinderhoute zijn klaar.
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