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Beste Lichterveldenaar,
Lieve vriend(in),

Je hebt ons programma 2019-2024 in jouw handen. Deze 
brochure bevat onze visie op de toekomst van Lichtervelde, onze 
overtuiging over de manier waarop wij de komende zes jaar samen 
vooruit willen.

Wij zijn trots op onze gemeente, Lichtervelde biedt namelijk 
voor elk wat wils. Het ruime aanbod dat doorheen de jaren werd 
opgebouwd spreekt alle leeftijden aan. Jongeren kunnen 
binnenkort terecht in het jeugdontmoetingscentrum ‘De Lichting’. 
Sportievelingen genieten weldra van een vernieuwd sportcentrum. 
Het ontmoetingscentrum ‘De Schouw’ ontwikkelde zich in de 
voorbije zes jaar tot de ultieme plaats voor feestelijke 
activiteiten die ons bloeiend verenigingsleven in de verf zetten. 
Het aanbod voor senioren in dienstencentrum ‘De Ploeg’ en 
woonzorgcentrum ’t Hof’ werd verder verfijnd.

We willen dit aanbod in de toekomst verder uitbouwen. Wij 
gaan voor een Lichtervelde waar het aangenaam leven is voor 
jong en oud, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en eigen 
mogelijkheden verder kunnen verkennen en ervaren. Kortom… 
#LOVE8810, hou van Lichtervelde.

Wij houden van Lichtervelde zoals we de gemeente nu 
kennen. Het liefst pakken we bovenstaande uitdagingen aan 
als autonome gemeente. Wij blijven daarom inzetten op 
samenwerkingsverbanden en wensen onze eigenheid te 
behouden. In het verleden werd op deze manier veel verwezenlijkt, 
dat kan ook in de toekomst.

Lees verder door ons programma dat tot stand kwam op basis van 
suggesties die we bij jou hebben beluisterd en het denkwerk van 
onze CD&V-ploeg. Met jouw steun en de juiste prioriteiten kunnen 
wij samen vooruit in een warm en levendig Lichtervelde.

Veel leesplezier!
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1 Ria Beeusaert - Pattyn

2 Jonas Vandepoele

3 Roos Vanwalleghem

4 Jos Goethals

5 Veroniek Van Houcke - Vanrobays

6 Jan De Decker

7 Delphy Denoo

8 Bart Verhaeghe

9 Ann Gunst

10 Steven Kindt

11 Lies Delameillieure

12 Peter Duyck

13 Isabelle Deseyne

14 Sandrina Dos Santos Gomes

15 Ronny Priem

16 Guido Vanwalleghem

17 Hans Delameilleure

18 Steven Bogaert

19 Els Kindt

U stemt GELDIG door:

- een KOPSTEM
- MEERDERE NAAMSTEMMEN
- KOPSTEM en MEERDERE NAAMSTEMMEN

Wij vragen uw steun voor al onze kandidaten.

Stem bij voorkeur op meerdere  
CD&V-kandidaten.
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Wij streven naar een optimale levenskwaliteit voor kinderen, 
jongeren, volwassenen en senioren in onze gemeente. Het 
aanbod werd in de loop der jaren sterk uitgebreid voor jong 
en oud. In de komende legislatuur willen wij dit aanbod verder 
verfijnen.

Voor elke ouder is zijn/haar kind er één uit de duizend. Kwaliteitsvolle 
opvang waarop de ouder kan vertrouwen is daarom een must.

Dagelijks zetten lokale crèches en onthaalouders zich in om baby’s 
en peuters op te vangen in onze gemeente. CD&V gaat op zoek naar 
stimulansen om het aantal opvanginitiatieven uit te breiden.

Voor- en naschoolse opvang kan in de scholen en in de 
Duiventil. Tijdens afgelopen legislatuur werd de naschoolse opvang op 
woensdag uitgebreid naar de gemeentelijke basisschool om de 
stijgende vraag op te vangen. CD&V engageert zich om het aanbod 
van voor- en naschoolse opvang uit te breiden door alternatieven te 
zoeken om de opvangcapaciteit in onze gemeente te verhogen.

De gemeente voorziet aanbod voor opvang tijdens 
vakantieperiodes in de vorm van speelpleinwerking, sportkampen 
en externe kampen. CD&V schenkt blijvende aandacht aan een 
betaalbaar en evenwichtig aanbod op maat van de Lichterveldse 
kinderen.
De speelpleinwerking ‘De Bengels’ verhuisde door de 
vernieuwingswerken van het sportterrein naar GO! Basisschool 
De Valke. Dit schoolterrein bestaat uit groene zones, is volledig 
omheind waardoor er veilige opvang geboden kan worden en is 
centraal gelegen in onze gemeente. Nu dit gunstig geëvalueerd werd, 
kiest CD&V er voor om de werking op dit groene schooldomein 
verder te zetten.

Kwaliteitsvolle opvang voor jouw kinderen



Wie wil ontspannen en genieten in de natuur, kan dat in de verschil-
lende openbare groene zones in ons centrum zoals de pastorietuin, het 
Gildhofplein, De Schouw, de wijktuinen... Verderop zijn de Huwynsbossen 
een staaltje prachtige, Lichterveldse natuur. In de nabije toekomst kan je 
je sportief uitleven in het vernieuwde sportcentrum en de nieuwe Finse 
piste tussen de Cardijnwijk en de Nieuwstraat in een groene omgeving. De 
kansen die deze openbare pareltjes bieden, wil CD&V met beide handen 
grijpen door een comfortabele inrichting te voorzien.

We mikken op meer sociaal contact tussen buurtbewoners door 
de groene zones te voorzien van picknicktafels. Ons idee voor 
een comfortabele inrichting bevat ook fitnesstoestellen voor de 
sportievelingen onder jullie. Voor lezers kan het principe van een 
openbare boekenkast uitgeprobeerd worden. Ook kunst verdient hier 
een plaats.

We wensen te evolueren naar kindvriendelijke plaatsen die 
een veilige uitdaging vormen voor gezinnen met jonge kinderen. 
Waar het kan, proberen we omheiningen te voorzien en geschikte 
speeltoestellen te plaatsen zodat kinderen ongestoord kunnen 
ravotten. Concreet denken we er aan om het voorziene aanbod in de 
groenzone van 1 hectare in het verlengde van de Olmenlaan uit te 
breiden omdat we straks in deze omgeving nieuwe, jonge gezinnen 
mogen verwelkomen.

Openbare wegels zoals de Zwanewegel hebben nood aan een groene 
opwaardering die aantrekkelijker is voor fietsers. Het aanleggen 
van knuppelpaden in kastanjehout behoort tot de mogelijkheden. 
Bovendien willen wij ook onderzoeken hoe de Marktplaats nog 
groener kan worden. Het promoten van zogenaamde tegeltuinen kan 
hierbij een stap in de goede richting zijn.

We blijven de strijd aangaan tegen zwerfvuil door acties zoals de 
statiegeldalliantie, zwerfvuilactie … Dankzij MIROM kunnen camera’s 
ingezet worden tegen sluikstorten op openbaar domein.

Genieten van de natuur in de buurt

Uit de gemeentemonitor blijkt dat zorgtevredenheid voor ouderen in ons 
woonzorgcentrum 92 procent haalt, dit is de hoogste tevredenheidsscore 
van Vlaanderen. De aankoop van de aanpalende site Denys biedt 
perspectieven voor het zorgaanbod van de toekomst.

Onze ambities voor de uitbreiding van het woonzorgcentrum zijn 
gebaseerd op de huidige noden en de uitdagingen van zorg voor 
ouderen. De vergrijzing neemt steeds verder toe, de vraag naar opvang 
en zorg voor ouderen stijgt. Onze doelstelling is een uitbreiding met 
45 residentiële kamers.

Dankzij de thuiszorgdiensten en mantelzorgers uit hun naaste 
omgeving kunnen senioren langer thuis blijven wonen. Voor wie 
niet op mantelzorg kan rekenen, blijven de serviceflats een haalbare 
optie. Wij willen inzetten op de ondersteuning van mantelzorgers door 
de uitbouw van een dagverzorgingscentrum in combinatie met 
nachtopvang. Op deze manier kan zorg volledig afgestemd worden 
op de noden en wensen van iedere bejaarde.

Het aanbod in de woonzorgzone wenst CD&V nog meer uit te 
breiden met een nieuwe bibliotheek. Op deze manier willen wij 
enerzijds jong en oud dichter bij elkaar te brengen. Anderzijds vormt 
het een grote uitdaging om de bibliotheek opnieuw uit te vinden in 
een digitaliserende samenleving. De huidige werking kan daarom 
gekoppeld worden aan het dienstencentrum om het aanbod 
laagdrempeliger te maken.

Bij dit volledige project dient ook aandacht besteed te worden aan 
een groene omgeving voor de woonzorgzone. Eventueel kan een 
dementietuin aangelegd worden waar personen met dementie in een 
veilige omgeving van de natuur kunnen genieten. Op deze manier zet 
CD&V verder in op een dementievriendelijke gemeente.

Zorgeloos ouder worden



Met de komst van OC De Schouw, De Lichting en het 
vernieuwde sportcentrum zet CD&V in op ontmoetingskansen 
voor iedereen in onze gemeente. Deze kansen wil CD&V 
tijdens de komende jaren grijpen met een kwaliteitsvolle 
uitbouw van het aanbod in deze nieuwe voorzieningen.

Het verenigingsleven is wat Lichtervelde typeert en aangenaam maakt 
om elkaar te ontmoeten. Onze partij wenst hier in de toekomst verder 
op in te zetten. OC De Schouw biedt de verenigingen een hedendaagse 
infrastructuur om op betaalbare wijze activiteiten te organiseren. Wij zijn 
ervan overtuigd dat er nog extra ondersteuning mogelijk is.

Lichterveldse verenigingen worden blijvend logistiek gesteund. 
Jeugdverenigingen kregen extra bergruimte, Ook andere 
verenigingen proberen we in de toekomst van een berging te 
voorzien.

We stimuleren brede initiatieven voor verenigingen die naast 
gemeentelijke subsidies de dagelijkse werking kunnen ondersteunen. 
We gaan hiervoor in nauw overleg met de verschillende adviesraden 
en werkgroepen zoals de jeugdraad, de sportraad, de cultuurraad ...

Verenigingsleven verder stimuleren
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De opbouw van het jeugdontmoetingscentrum is weldra achter de rug. 
De werking en het aanbod van JOC De Lichting wensen we tijdens de 
komende legislatuur te realiseren in samenwerking met de jeugdraad.

Het jeugdontmoetingscentrum is er voor alle jongeren. In de eerste 
plaats komen jongeren er samen om elkaar te ontmoeten. In de 
tweede plaats willen we er een aanbod voorzien voor jongeren uit 
onze gemeente in samenwerking met de jeugdraad. Dit aanbod kan 
bestaan uit opleidingen, workshops, tienerwerking … Het staat vast 
dat dit aanbod gericht is op jeugd en jeugdverenigingen. Ook niet- 
georganiseerde jongeren kunnen hier op ingaan.

Ontmoetingskansen voor jongeren



Dankzij het masterplan zit een deel van ons sportcentrum weldra in een 
gloednieuw jasje: de ideale omstandigheden om zich ontspannen in te 
spannen! De tennisvelden zijn uitgebreid tot vier volwaardige tennisvelden 
en het gebouw voor voetbal en omnisport nadert zijn afwerking. CD&V 
wil met het advies en de inspraak van de sportclubs verder werken aan 
het sportaanbod in onze gemeente.

De nieuwe sporthal van de gemeenteschool kan ingezet worden 
voor sportverenigingen. De huidige refter en sporthal worden 
volledig gesloopt en wisselen van plaats waardoor deze sporthal vlot 
toegankelijk wordt.

In de omgeving van OC De Schouw kan je straks rondjes lopen op 
de nieuwe Finse piste die aangelegd wordt in het verlengde van de 
Olmenlaan.

Het gemeentelijk zwembad voldoet aan alle wettelijke normen 
en heeft een lopende milieuvergunning tot 2029. In de komende 
legislatuur onderzoeken we de verdere toekomst van het zwembad. 

Ontmoetingskansen voor sportievelingen
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Wij zetten ons in voor een gemeente waar kinderen, 
jongeren, volwassenen en senioren de wereld kunnen 
verkennen en ontdekken. Onderwijs, veilige mobiliteit en lokale 
economie zijn onmisbare schakels om dit mogelijk te maken.

De vernieuwingswerken aan de gemeentelijke basisschool “Het Beverbos” 
gingen van start. Tijdens deze werken wordt een nieuwe kleuterafdeling, 
sanitair blok, sporthal en refter gebouwd. Deze werken worden 
grotendeels (70%) gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Naast deze 
vernieuwingen stimuleert CD&V de samenwerking tussen de scholen van 
de gemeente. In samenspraak met alle drie de netten, kunnen wij voor elk 
kind een plaats in de klas garanderen. Bovendien blijft de partij inzetten 
op een brede school door samenwerking met kunst- en muziekacademie.

Afgelopen legislatuur werd het aanbod van de lokale muziekacademie 
uitgebreid met viool en een hogere graad voor toneel en voordracht. 
De kunstacademie vond een tijdelijk onderkomen in de Statiestraat. 
Op termijn, na de uitbreiding van het woonzorgcentrum met o.a. een 
nieuwe bib, kan de kunstacademie in het huidig bibliotheekgebouw 
doorgaan.

Samen met de scholen zetten we in op verkeersveiligheid rond alle 
scholen. Na de evaluatie van proefprojecten zoals de schoolstraat, willen 
we fietsstraten realiseren in elke schoolomgeving. In dergelijke 
straat geldt steeds voorrang voor fietsers en hoeft de straat niet 
langer afgesloten te worden voor ander verkeer.

Ook de sportdienst ijvert verder voor een aanbod op maat voor 
kleuters en lagere schoolkinderen op het sportcentrum en in de 
scholen.

Hedendaags onderwijs in een brede school



Vandaag zijn velen onder ons bezorgd, wanneer ze zich in het verkeer 
begeven, te voet of met de fiets. Nochtans is het belangrijk dat we meer 
kiezen voor alternatieven voor de auto: het is beter voor het milieu, voor 
de gezondheid en zorgt voor meer levenskwaliteit. Daarom kiest CD&V 
voluit voor de verkeersveiligheid van zwakke weggebruikers.

We willen onaangepaste snelheid blijven aanpakken. Enerzijds zetten 
we de aangekochte meetapparatuur optimaal in. De 4 ‘smileyborden’ 
hebben een positief effect: ze sensibiliseren automobilisten om zich 
aan de gewenste snelheid te houden. Anderzijds dringen zich acties 
op om de snelheid te beperken op onze invalswegen en drukkere 
dorpswegen.

Ondertussen werden de meeste voetpaden volledig vernieuwd. In 
de toekomst willen wij de laatste voetpaden aanpakken en voldoende 
rustbanken voorzien in het centrum. CD&V wil ook dat fietspaden en 
-suggestiestroken verder worden uitgebreid in onze gemeente. Er 
zijn mogelijkheden voor fietssuggestiestroken in de Ketelbuiserstraat 
en Stegelstraat, een fietspad wordt voorzien bij de heraanleg van 
de Koolskampstraat. Bij nieuwe ontwerpen wordt steeds rekening 
gehouden met de zwakke weggebruiker. Bovendien willen wij ook 
inzetten op de uitbouw van een fietsnetwerk in samenwerking met 
buurgemeenten.

In de toekomst wordt gesleuteld aan het parkeerbeleid van het 
centrum en de stationsomgeving. Zowel voor fietsen als auto’s zijn 
voldoende plaatsen nodig zonder bewoners en handelaars uit de 
onmiddellijke omgeving te hinderen.

Veilig verkeer met aandacht voor fietsers en 
voetgangers

Ondernemers kunnen op ondersteuning van de gemeente rekenen. In 
samenwerking met het lokaal economisch forum werden de afgelopen 
jaren acties uitgewerkt om de lokale economie te versterken zoals de 
kadobon en ‘Lichtervelde Lieft’. CD&V wil deze ondersteuning aanhouden 
en ondernemers blijvend inspraak geven via adviesraden en 
bijeenkomsten.

We werken verder aan een aantrekkelijk centrum voor de lokale 
detailhandel. In de toekomst verdient de korte keten extra aandacht. 
We willen inzetten op de rechtstreekse band tussen landbouwer en 
consument. Zo kan de landbouwer prijs en aanbod zelf bepalen, als 
consument krijg je in ruil verse en kwaliteitsvolle producten.
Deze korte keten vermindert, samen met acties voor kernversterking 
als herbruikbare tassen, het aantal voedselkilometers of 
verpakkingsafval. Op deze manier willen we ook duurzaamheid 
stimuleren. Samenwerking met de lokale ondernemers is van 
essentieel belang om plastiek te verminderen.

Voor de landbouwwegen en grachten werden extra middelen voorzien 
voor onderhoud en vernieuwing. Het uitmaaien en opzuigen van de 
volledige gracht willen we blijven garanderen. Land- en tuinbouw, 
een belangrijke economische activiteit in onze gemeente, kan verder 
blijven rekenen op goed onderhouden wegen, grachten en beken. 
Ook de klimaatverandering beïnvloedt sterk onze land- en tuinbouw 
met periodes van wateroverlast en watertekort. We willen zoeken 
naar mogelijkheden om naast waterbuffering ook wateropslag voor 
drogere periodes te voorzien. Het is de bedoeling om in 2019 samen 
met de provincie hierover een concreet voorstel uit te werken.

CD&V wil geen bijkomende zware industrie aantrekken. Dit zou 
de harmonie met de woonfunctie en het landelijke karakter van 
Lichtervelde verstoren. Wij willen in de eerste plaats bijkomende 
bedrijventerreinen voor lokale ondernemers mogelijk maken.

Een duurzame, lokale economie en landbouw
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R V A A R Als partij hopen wij dat elke Lichterveldenaar er wel bij vaart. 
Wij streven daarom naar een omgeving die iedereen als 
positief, vlot en zinvol ervaart.

Wij streven naar een comfortabele inrichting van onze wegen. Deze 
wegen zijn er niet alleen voor zinvolle verplaatsingen, maar mogen ook 
aangenaam zijn om op te vertoeven. Wij voeren daarom de nodige 
werken uit op onze lokale wegen en ijveren steeds voor de heraanleg van 
enkele gewestwegen op ons grondgebied.

De nieuwe verkavelingen Eikenlaan, Beukenlaan en Olmenlaan (aan 
de Tweelindenstraat) werden reeds aangelegd. Ondertussen wordt 
ook de aanleg van de nieuwe verkaveling aan de Leysafortstraat 
voorbereid.

Bij de heraanleg van de Koolskampstraat en de herinrichting 
van de Brugsebaan wordt extra aandacht besteed aan de zwakke 
weggebruiker. Voor deze werken zijn wij afhankelijk van de Vlaamse 
gemeenschap. De werken aan de Brugsebaan worden in de loop van 
2019 aangevat.

Daarnaast engageren we ons om zwaar verkeer in ons centrum 
maximaal te vermijden.

In nieuwe projecten denken we milieuvriendelijk en duurzaam. We 
houden steeds rekening met de zwakke weggebruiker en integreren 
nieuwe technologie zoals LED-straatverlichting en oplaadpunten 
voor elektrische wagens. We besteden daarnaast voldoende aandacht 
aan groenzones die gemakkelijk onderhouden kunnen worden.

Comfortabele wegen



Wateroverlast vermijden blijft één van onze belangrijkste doelstellingen in 
de komende legislatuur. Zo konden we drie extra bufferbekkens aanleggen 
en komt het totale buffervolume hiermee op 45 miljoen liter wat een 
verdrievoudiging betekent gedurende de laatste zes jaar.

De voorbereiding voor de aanleg van twee extra gecontroleerde 
overstromingsgebieden, één op de Huwynsbeek en één op de 
Drielindenbeek, is concreet. Hiermee zal het opslagvolume stijgen tot 
meer dan 60 miljoen liter regenwater. 

Een recent uitgewerkt hemelwaterplan zal als leidraad dienen om 
tijdens de komende zes jaar nog heel wat maatregelen uit te voeren 
om wateroverlast in ons centrum in te dijken. Een groter afvoervolume, 
een omlegging van een gedeelte van het regenwater en extra 
buffermogelijkheden zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die 
bestudeerd en beschreven worden.

Wateroverlast vermijden

Dagelijks zet het gemeentepersoneel zich in voor een goed verloop van 
het openbare leven in Lichtervelde. CD&V wil hen ondersteunen met de 
nodige infrastructuur om de dienstverlening in goede banen te leiden 
zodat jij optimaal van onze diensten kunt genieten.

We opteren voor digitalisering van het containerpark waardoor ter 
plekke betalen mogelijk wordt. Indien de ondergrondse glascontainer 
(in de Boomgaardstraat) goed wordt geëvalueerd, zetten we dit project 
graag verder. In samenwerking met MIROM worden extra inspanningen 
geleverd voor de veilige, versnelde en financieel vriendelijke 
inzameling van asbest.

De gemeentelijke werkplaats van de technische dienst barst stilaan uit 
zijn voegen. Het lijkt ons efficiënter om de werkplaats te herorganiseren 
en eventueel uit te breiden.

Op de begraafplaats werden al enkele wandelpaden aangepakt en 
werd ruimte voorzien voor een sterretjesweide. We blijven ons inzetten 
voor comfortabele paden. In de toekomst is ook de Calvarieberg 
aan heraanleg toe.

We vinden het belangrijk dat een eigen dienst 112 ter beschikking blijft 
voor elk van jullie. Ook de MUG-heli kan op onze onvoorwaardelijke 
steun rekenen.

Klantvriendelijke dienstverlening
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Realisatie drukkerij Coussement Lichtervelde
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Gemeenteraadsverkiezingen 14.10.2018 (verkiezingsdrukwerk)

Investeren in de toekomst

Als een gemeente grote werken uitvoert, dan wordt daarvoor een 
budget voorzien. Net zoals in een goed huishouden wordt voor 
terugkerende werken zoals wegenwerken een spaarpot aangelegd. 
Slechts voor grote investeringen wordt deze spaarpot aangevuld met 
een externe financiering zoals een lening.

2 grote investeringen voor gebouwen werden in de afgelopen 
legislatuur opgestart: het jeugdontmoetingscentrum en de 
werken aan het Beverbos. In de nabije toekomst worden de 
herstellingswerken aan de kerk aangevat.
De werken op het sportcentrum werden uitgegeven aan FARYS en 
worden de komende jaren via de werkingsuitgaven betaald. Deze 
bedragen zijn meegenomen in de meerjarenplanning. Voor de kerk en 
het Beverbos werden subsidies aangevraagd en goedgekeurd.

Hoeveel leent de gemeente?

De laatste lening tijdens de huidige legislatuur werd aangegaan begin 
2014 voor OC De Schouw, Tijdens de verdere jaren werd niet meer  
geleend. De leningslast bouwden we daarentegen met meer dan 
30% af.

Exploitatiebudget voor 2018
De inkomsten en uitgaven die we hebben voor de dagdagelijkse 
werking van de gemeente bedragen € 9.16 miljoen in ontvangsten 
en € 7.96 miljoen in uitgaven (daar zijn de leningsintresten van 
€ 175.000 inbegrepen). Dit betekent dat we de gewone werking 
afsluiten met een overschot van € 1.2 miljoen.

We beloofden een financieel gezonde thuis en we houden woord.

Ons financieel rapport
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VEILIGE MOBILITEIT
WATERBEHEERSING
GROENE OMGEVING

GEZONDE FINANCIËN
LEVENSKWALITEIT VOOR JONG EN OUD

ONZE PRIORITEITEN


