
Hou je ook van  
een warme samenleving?
Wil JĲ samen met MĲ meer WĲ brengen?
 

SLUIT JE DAN AAN BĲ CD&V!

Want wie lid is van onze partĳ, behoort tot onze ‘Club van WĲ’.  
En meer nog dan een politieke partĳ, is CD&V een beweging van 
geëngageerde mensen die elk op hun unieke wĳze meewerken aan een 
hechte samenleving.

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.raedt.3@telenet.be)

in WORTEGEM-PETEGEM
Wortegem-Petegem.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Wortegem-Petegem jaargang 16 - april 2018

Waar een WIJ is, 
is een weg
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CD&V  De Weg Vooruit : CD&V 
gaat resoluut voor een én-én-
samenleving die het beste 
bundelt van alle mensen met de 
goeie wil om vooruit te gaan.

We moeten niet meer kiezen tussen 
links of rechts of extremen. Het is tijd 
voor De Weg Vooruit. Meer WIJ voor een 
sterker ik. Dat is de kracht van het 
centrum. 

De Weg Vooruit dat is zorgen voor jezelf 
én elkaar. Naar een buurt waarin je 
jezelf kan zijn én je buren kent. Naar een 
warme thuis van en voor iedereen. De 
Weg Vooruit loopt langs respect voor 
mekaar én voor de natuur en 
leefomgeving. Naar een samenleving 
waar iedereen mee is.

En die Weg Vooruit begint bij ieder van 
ons. Stap dus mee op die weg. Kies voor 
respect en luisterbereidheid. Droom 
groot, en start klein. Zo maak je met ons 
mee het verschil.

Meer info via www.cdenv.be/wordlid



Maurice Moerman is als kernlid 
van het seniorenbestuur in 
Wortegem-Petegem heel  erg 
gedreven. 
Wil je graag meer info?  Stuur dan 
gerust een mailtje naar 
maurice.moerman@telenet.be.

Een actieve 
seniorenwerking in onze 
gemeente
Maurice - gehuwd met Paulette - gepensioneerd

Knipoog Petegem 
verhuist

De verkoop van de site Petegemplein 5 
wordt stilaan realiteit, en er is geen plaats 
voor Knipoog. Dat  hadden we graag 
anders gezien.
Eén van de gevolgen hiervan is dat voor de 
kinderopvang Knipoog Petegem een 
nieuwe locatie werd gezocht. De 
kinderopvang zal gebouwd worden op het 
publieke terrein gelegen tussen het 
Rozenhof en de bibliotheek. Dit terrein 
heeft een oppervlakte van ongeveer 1000 
m2 en ligt op 500 en 600 m wandelafstand 
van de twee scholen. 

CD&V – senioren vormen de brug tussen de 
vele senioren en de partij. Zij vertolken er 
de verzuchtingen die ze dagelijks 
opvangen en vertalen die naar de partij en 
de politiek toe. Vervolgens dragen ze de 
partij mee uit op lokaal, regionaal, 
provinciaal, Vlaams, nationaal en 
Europees niveau.

De CD&V – senioren willen de toekomst 
voor de huidige en de komende generaties 
in een hoopvol perspectief stellen. Zij 
rekenen erop dat CD&V de basiswaarden 
van de christendemocratie nastreeft en 
uitwerkt. Dan zullen warme buurten, 
leeftijdsvriendelijke gemeenten, 
energiezuinige economische groei, 
welvaart en welzijn, een veilige, faire 
samenleving geen droom zijn, maar een 
dynamische, warme realiteit waar we 

graag aan meewerken en waarin 
komende generaties zich thuis zullen 
voelen. Zoals onze slogan zegt: ”De Weg 
Vooruit!”

Noël Baert vormt samen met Maurice 
Moerman en Carlos De Jaegher de kern 
van de seniorenwerking in Wortegem-
Petegem. De startvergadering dit jaar ging 
door in Kluisbergen. Tijdens het 
voorjaarstreffen in Ronse kwam het thema 
“wonen voor ouderen” aan bod. Op 22 
april was er het ontbijt samen met Jong 
CD&V. In mei gaan we op bezoek naar het 
Europees parlement. Het programma 
voor na de zomer staat nog niet vast.
Onze senioren zijn jong van geest en heel 
actief. Zin om mee te gaan of er meer over 
te weten te komen? Neem gerust contact 
op met één van de bestuursleden.

Door onze actie “Met de fiets naar school” 
stellen we vast dat de weg van en naar de 
schoolomgeving té gevaarlijk blijft. 

Als men de situatie bekijkt van het 
Petegemplein tot aan het Vrezeveld, hebben 
we achtereenvolgens de ankerkerk Sint-
Martinus, de Kinderopvang Knipoog, de 
bouwwerf Ridobel, de kapsalons, de Vrije 
Basisschool Petegem, de opstapplaats De 
Lijn, het woonzorgcentrum De Linde, de 
strijkwinkel, BPost en de Gemeentelijke 
Basisschool De Kouter. Wij moeten u niet 
overtuigen welk druk verkeer dit met zich 
meebrengt, zeker bij het begin en het einde 
van de schooluren.

Om de verkeersveiligheid te verhogen 
stellen wij twee aanpassingen voor.  Een 
eerste is een parkeerstrook voor 10 wagens  
aan het einde van de wegel die uitkomt in de 
woonwijk,  achter de Vrije Basisschool. De 
strook komt dan naast het grasveldje,  en de 
plaatsen kunnen eventueel voorbehouden 
worden voor het onderwijzend personeel.

Een tweede voorstel is een 30-km zone. 
Tijdens de werken van Ridobel en het 
woonzorgcentrum De Linde zijn de 
verkeerssignalisatieborden niet meer 

reglementair. Wij stellen voor een definitieve 
30km-zone te voorzien in de volledige 
dorpskern van Petegem, gaande van voor de 
kerk tot aan het Vrezeveld, in de 

Krauwelstraat vóór het Kastanjeplein en in 
de Sint-Martinusstraat vóór de straat van het 
Rozenhof. Met dit plan zouden de dorpskern 
en de drie woonwijken (Kastanjeplein, 
Rozenhof en Vrezeveld) volledig in de 30km-
zone opgenomen zijn. 

Na de bespreking in de gemeenteraad werd 
met algemeenheid van stemmen besloten 
dit punt te verdagen. Deze voorstellen zullen 
op korte termijn bekeken worden, rekening 
houdend met de wettelijke regelgeving en zo 
mogelijks worden uitgevoerd in de 
toekomst.

De nieuwbouw zou komen tussen het 

ontmoetingscentrum en de bieb.

Kerkfabrieken helpen 
kinderopvang bouwen 

Voor het nieuwe gebouw voor de 
Petegemse kinderopvang komt er steun 
van de kerkfabrieken. Er is reeds een 
principieel akkoord en zij zijn bereid om 
een deel van hun financiële middelen te 
investeren in de nieuwbouw voor de 
Kinderopvang onder de vorm van een 
lening. Als gezinspartij vinden wij dit een 
zeer goede investering  en zijn hen daar 
dan ook oprecht dankbaar voor.

Maurice Moerman, Noël Baert en Carlos De Jaegher

CD&V PLEIT VOOR VEILIGE 
SCHOOLOMGEVING IN PETEGEM
Teveel auto’s en veel te snel rijden zijn hiervan de grootste oorzaak. CD&V wil 
haar verantwoordelijkheid opnemen en daarom heeft onze fractieleider,
Pascal Van Merhaeghe, op de gemeenteraad van 29 maart 2018 een extra 
agendapunt toegevoegd.

“CD&V wil een veilige 
dorpskern in Petegem 

zodat we onze kinderen 
met een gerust hart naar 

school kunnen laten 
fietsen”
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