
“Een signaal dat de jongere generatie 
echte kansen krijgt bij CD&V 
Lovendegem & Vinderhoute” 

Nieuwe CD&V 
fractievoorzitter

Nu Jeroen Van Acker voorzitter is van 
de gemeenteraad kon hij niet langer 
CD&V fractievoorzitter blijven.  De 
CD&V fractie stelde daarom Etienne 
Verstraete,  voormalig schepen,  aan 
tot fractievoorzitter.  Hij zal tijdens de 
raadszittingen de standpunten van de 
CD&V fractie naar voor brengen.  
Etienne Verstraete is ook voorzitter 
van de gemeenteraadscommissie 
Infrastructuur en heeft jarenlange 
ervaring op vlak van gemeentezaken.

Op 30 maart 2017 werd het jongste CD&V raadslid, 
Jeroen Van Acker, de nieuwe voorzitter van de 
gemeenteraad

Tot voor enkele jaren was decretaal bepaald dat de gemeenteraad werd 
voorgezeten door de burgemeester.  Sinds enkele jaren kwam daar verandering 
in en kan het voorzitterschap van de gemeenteraad ook worden waargenomen 
door elk gemeenteraadslid

Einde van een traditie

Chris De Wispelaere, burgemeester,  was meer 
dan 22 jaar voorzitter van de Lovendegemse 
raad.  Na een voorzitterschap van zowat 225 
gemeenteraadszittingen wordt hij opgevolgd 
door Jeroen Van Acker.  Hij werd voorgedragen 
door de leden van de CD&V en Open VLD 
meerderheid.

Chris De Wispelaere: "Samen met mijn collega 
van Assenede was ik de laatste burgemeester-
voorzitter van de gemeenteraad in het 
Meetjesland.  Met Jeroen Van Acker-voorzitter 
wordt een grotere verantwoordelijkheid 
gegeven aan de jongere generatie.  Jeroen 
kennende zal hij dit schitterend en vol overgave 
doen.  Ik wens hem veel succes en hij kan steeds 
op mij rekenen."

JEROEN VAN ACKER IS 
DE NIEUWE VOORZITTER 
VAN DE GEMEENTERAAD

Viert Moeder: ontbijt aan huis !
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

Voor aangelegenheden van de gemeente:
Chris De Wispelaere, burgemeester
(christiaan.de.wispelaere@telenet.be)

Voor aangelegenheden van het OCMW 
Caroline  Fredrick, OCMW voorzitter
carolinefredrick@hotmail.com

in LOVENDEGEM & 
VINDERHOUTE
Lovendegem.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Lovendegem & Vinderhoute jaargang 1 - april 2017
,,

Een masterplan voor de recreatiepool 
Lovendegem

Met de verwerving van ongeveer
4 hectare bijkomende gronden bij het 
sportcomplex Lovendegem (overkant 
Holstraatje) zijn de krijtlijnen voor de 
toekomstige sportinfrastructuur van 
onze gemeente vastgelegd.

De inrichting zal stapsgewijze 
gebeuren en daarvoor wordt een 
masterplan opgemaakt (zie verder 
pagina 2)

Nieuwe voorzitter
gemeenteraad

Burgemeester Chris De Wispelaere

CD&V Lovendegem & Vinderhoute zet een 
jarenlange traditie verder.  Wij  leveren 
ontbijt aan huis op moederdag !

Op zondag 14 mei vieren we moeder.  CD&V 
levert ontbijt aan huis ! Voor slechts 7 EUR per 
persoon word je echt verwend.

Geef een telefoontje aan:
Arseen Hebbrecht: 0475367878
Bram De paepe:  0486125512
Etienne Van Acker: 0497326057
Etienne Verstraete:  0476554513
Heli De Keyser:  0495383785
Jeroen Van Acker: 0472914281
Lieve Van Waeleghem:  093726840
Brigitte Marquenie:  0476566132
Martine De Meyer:  0473434048

Inschrijven kan voor 8 mei 2017 
telefonisch of via onderstaande mail-
adressen bij volgende bestuursleden:
 

ONTBIJT 
‘Dit aan huis geleverd ontbijt 

   is een echte aanrader.’ 

MOEDERDAG 

Slechts 7 euro per persoon

Naam:
Adres:
Wenst . . .  aantal ontbijtpakketten aan huis.
Betaalt  . . .  x 7 euro :  . . .  euro
Graag levering tussen  7u en 7u30
    7u30 en 8u30
    8u30 en 9u30
              (Gelieve het juiste uur aan te duiden)

14 mei 2017

Arseen Hebbrecht, Speystraat 6 (0475 36 78 78)
Bram De paepe, Bergstraat 42 (0486 12 55 12 
of bramdepaepe@telenet.be)
Etienne Van Acker, Brouwerijstraat 41 (0497 32 60 57)
Etienne Verstraete, Kort Eindeken 83 (0476 55 45 13)
Heli De Keyser, Populierstraat 1 (0495 38 37 85)
Jeroen Van Acker, Verbindingsweg 9 (0472 91 42 81 
of jeroenvanacker@hotmail.com)
Lieve Van Waeleghem-Borstlap, Veldstraat 24 (09 372 68 40)
Brigitte Marquenie, Kuitenberg 5 (0476 56 61 32)
Martine De Meyer, Oostveldkouter 53 (0473 43 40 48)
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Moederdag 2017:  bestel vandaag nog uw 

ontbijt aan huis bij  CD&V Lovendegem & 

Vinderhoute  !
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De vroegere en nieuwe voorzitter van de Raad: 

Chris De Wispelaere en Jeroen Van Acker



De voorbije maanden werd hard 
gewerkt aan de fietsinfrastructuur van 
Vinderhoute.  Voortaan kan je veilig en 
snel van de Drongensesteenweg 
(Bierstalbrug of grens met Drongen) 
naar de Trekweg in Mariakerke.

De werken werden in drie fasen uitgevoerd.  
Eerst werd in samenwerking met de VLM 
(Vlaamse Landmaatschappij) gewerkt aan 
het deel tussen de Trekweg Mariakerke en 
Speybrug.  Vooral een gescheiden fietspad 
langs het kanaal is een grote verbetering.  De 
kost voor Lovendegem bedroeg  53.362 EUR.

Daarna kwamen de fietspaden langs 
Neerstraat en Drongense Steenweg aan de 

beurt.   De kost voor de  overlagingen  
bedraagt voor de gemeente: 135.149 EUR.

Tenslotte worden ook de nieuwe fietspaden 
over Speybrug afgewerkt voor een totaal 
bedrag van 210.124 EUR

Dorpsrestaurant voor senioren
CD&V wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk 
ouderen zo lang mogelijk in hun eigen woning 
kunnen blijven wonen.  Om dit te kunnen 
waarmaken zetten wij al jarenlang in op de 
thuiszorgdiensten.   Eind vorig jaar hebben wij 
de eerste dagopvang in Lovendegem 
geopend en vandaag openen wij ons 
dorpsrestaurant.

Met dit intiatief wil het OCMW van 
Lovendegem mensen samen brengen door in 
een gezellige huiselijke sfeer een gezonde en 
gevarieerde maaltijd aan te bieden.  Het 
dorpsrestaurant richt zich in de eerste plaats 
naar alle senioren uit Lovendegem en 
Vinderhoute.

De centrumleider en vele vrijwilligers uit de 
buurt zorgen voor een gezellige ontvangst.

Het dorpsrestaurant bevindt zich in het 
ontmoetingscentrum Kerkelare 21 en is 
makkelijk te bereiken met de belbus (halte 
voor de deur).  Indien je niet zelf of met een 
mantelzorger naar het restaurant kan komen 
kan je een beroep doen op de 
mindermobielencentrale.
Het dorpsrestaurant is open op maandag en 
vrijdag vanaf 11u30. Een maaltijd kost 6 EUR 
en bestaat uit soep, hoofgerecht, dessert en 
koffie/thee.  Vooraf inschrijven bij het OCMW 
is noodzakelijk.

Caroline Fredrick, voorzitter OCMW.

In de loop van 2016 werd de gemeente 
eigenaar van ongeveer 4 hectare 
bijkomende gronden aan de overkant 
van het Holstraatje.  Ze zullen voor 
recreatie en sport kunnen aangewend 
worden.  Met deze bijkomende 
gronden wordt een aanzienlijke 
uitbreiding van onze sport- en 
recreatie-infrastructuur  mogelijk.
 

Een toekomstvisie voor de 
recreatiepool Lovendegem 

Door het gemeentebestuur werd aan de 
intercommunale VENECO de opdracht 
gegeven om een masterplan voor de  
volledige sport- en recreatieinfrastuur van de 
gemeente op te maken.

Er is in onze gemeente sinds vele jaren niet 
alleen een vraag naar bijkomende 
voetbalterreinen maar  ook andere 
sportdisciplines en recreanten wensen een 
uitbreiding en modernisering van onze 
sportinfrastructuur.

Omdat om financiële redenen  natuurlijk niet  
direct aan alle noden kan voldaan worden 
werd beslist een globaal plan op te maken dat  
stapsgewijs zal gerealiseerd worden.

Uitgebreide consultatie van 
gebruikers en niet 
georganiseerde sporters 
leidt tot 3 opties

In october van vorig jaar werd een 
workshopweek georganiseerd waarin  alle 
sportclubs en geïnteresseerde sporters hun 
visie konden geven over hoe de uitbreiding 
van de sportsite het best zou worden 
ingevuld.  In een synthesenota opgesteld 
door VENECO werden uiteindelijk 3 scenarios 
voor de herinrichting van het sportcomplex 
weerhouden.

De verschillende deelraden binnen de 
gemeente kunnen thans hun voorkeur en 
opmerkingen meedelen waarna uiteindelijk 
de gemeenteraad het laatste woord zal 
hebben. Het ziet ernaar uit dat scenario 3 -  
waarbij op termijn ook een nieuwe sporthal 
zal gebouwd worden - de voorkeur geniet.
De  realisatie van dit masterplan zal gespreid 
worden over een langere termijn.  De reeds 
verworven gronden kunnen vanaf nu voor 
sport- en recreatiedoeleinden worden 
aangewend.

Het ontwerp masterplan kan je 
terug vinden op de website van 
de gemeente.

MASTERPLAN
SPORTINFRASTRUCTUUR

"Op 4 april werd het 
nieuwe plan van de 
Appensvoorde, Beiaard 
Meersstraat, Waalken 
voorgesteld.Zie plan op
website Lovendegem:
in de kijker/openbare 
werken" (I.Goethals).
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Uit de gemeenteraad...
De gemeenteraad besliste op 30 maart 2017 om vanaf 1mei 2017 
zone 30 in te voeren in (voorlopig) een deel van de Bloemetjeswijk.

DORPSRESTAURANT IN 
LOVENDEGEM
Een initiatief van OCMW Lovendegem

Fietsvriendelijke infrastructuur in Vinderhoute

De eerste fase van de werken 
in de Bloemetjeswijk is 
(bijna) afgewerkt

Het begon op 4 januari 2016... na 
ongeveer 16 maand werken is het 
einde van de werken in zicht !

Met de aanleg van het bufferbekken in de 
Pyramidestraat (foto hierboven) en het 
afwerken van de voetpaden en de Finse piste 
in de omgeving van het Tempelhof komt een 
einde aan de eerste fase van de grootste 
rioleringswerken ooit in onze gemeente..

In totaal kregen 208 woningen een 
gescheiden rioleringsstelsel waarbij het  
oppervlaktewater van het vuil water is 
gescheiden.  Het vuil water  zal rechtstreeks 
afgevoerd worden naar het waterzuiverings-
station aan de Bourgoyen in Gent en het 
regenwater zal via het bufferbekken 
afgevoerd worden naar de Lieve.

Het is een hele stap vooruit voor het milieu.   
De inwoners voor wie dit ganse project heel 
wat hinder met zich bracht, verdienen een 
pluim voor hun medewerking !

De gemeente zal nu werk maken van het 
herstel van het terrein aan het Tempelhof.  
Het is de bedoeling het terrein aan te passen 
zodat het voor de buurt en de inwoners van 
onze gemeente aangenamer en 
gebruiksvriendelijker wordt.

Gescheiden rioleringsstelsel: goed voor 
het milieu ! Met dank aan  de bewoners !
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De gemeente investeerde voor 398.635 EUR in 

de fietsinfrastructuur in Vinderhoute




