
“In OC De Schouw gaan wekelijks tal 
van activiteiten door.  De lokale 
verenigingen vinden er een thuis voor 
een waaier aan initiatieven.”

Engagement: een 
financieel gezonde thuis
 
Wij beloofden:
Naast de noodzakelijke investeringen voor 
onze gemeente (woonzorgcentrum, 
ontmoetingscentrum…) zorgt het bestuur 
ook voor de dagelijks werking. Daarnaast 
ondersteunt de gemeente ons verenigings-
leven, onze ondernemers, onze compost-
meesters, onze jeugd… Al deze opdrachten 
wil CD&V verder verwezenlijken en toch onze 
positie van belastingvriendelijke gemeente 
behouden.

Wij handelen als een goed huishouden
Als een gemeente grote werken uitvoert, dan 
wordt daarvoor ook een budget voorzien. 
Net zoals in een goed huishouden wordt voor 
de terugkerende werken zoals wegenwerken 
een spaarpot aangelegd. Voor de grote 
investeringen als de school of het JOC, wordt 
ook een startkapitaal gespaard. Dit kan 
aangevuld worden met externe financiering 
zoals een lening. Net zoals een gezin bij het 
bouwen van hun woning overweegt een 
lening aan te gaan.

Opgespoord? Nee, opgespaard!

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.

3 grote investeringen voor de toekomst
In de nabije toekomst gebeuren 3 grote 
investeringen voor gebouwen: het jeugd-
ontmoetingscentrum, de werken aan het 
Beverbos en de herstellingswerken aan de kerk. 
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 er 
subsidies aangevraagd en die bedragen kunnen 
al eens aangepast worden, want het 
schooldossier loopt bijvoorbeeld al sinds 2011. 
We zouden graag toegeven dat de subsidies 
voor de renovatie op het sportcentrum en het 
JOC verkeerd werden ingeschat, maar helaas, 
de gemeente krijgt hiervoor geen subsidie en 
heeft er ook nooit ingeschreven.

Investeren in de toekomst

INVESTEREN IN DE 
TOEKOMST

Hoeveel leent de gemeente momenteel?
Onze uitstaande schuld bedraagt € 5.7 miljoen (af te betalen tot in 2033). De aflossingen 
verminderen van € 628.000 in 2017 naar € 400.000 in 2020, de intresten verminderen van € 
195.000 in 2017 naar € 167.000 in 2020. Dit houdt in dat 9% in 2017 en nog slechts 6% in 2020 
nodig is om de financiële schulden te voldoen.

Leningen voor de toekomst!
De voorziene investeringen voor de periode 2018-2020 bedragen € 5,26 miljoen, waarvan 
maximum € 839 000 (16%) wordt geleend. Als we lenen, dan zou de leningslast € 4,95 miljoen 
bedragen eind 2020 en heeft het bestuur nog € 1,7 miljoen in kas voor haar beleid. Als we 
niet lenen, dan bedraagt de leningslast € 4,16 miljoen eind 2020, waarbij het bestuur nog 
steeds € 885 000 beschikbaar heeft. De laatste lening, voor OC De Schouw, dateert van begin 
2014. Tijdens deze legislatuur werd verder niet geleend. De leningslast bouwden we 
daarentegen met meer dan 30% af. 

Tot slot...
We zij heel blij dat onze gemeente bloeit en groeit. Dat Lichtervelde leeft. Maar of we er ook 
10% inwoners bij krijgen, blijft voor ons een vraag. Wat we wel weten is dat we bij de prognose 
voor onze financiën deze aangroei zeker niet meerekenden bij de inkomsten. We beloofden 
een financieel gezonde thuis en we houden woord.

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:
Johan Hoornaert
(info@lichtervelde.cdenv.be)
www.lichtervelde.cdenv.be

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

in LICHTERVELDE
lichtervelde.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Lichtervelde maart 2018
,,

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
2012 engageerde CD&V zich om van 
Lichtervelde meer dan ooit een thuis te 
maken. Daar gaat het voor onze CD&V-
ploeg nog stééds om.

Om te tonen dat we ons woord houden 
blikken we terug op de beloftes die we 
toen maakten in deze folder en geven 
wij een objectief en open overzicht van 
de inspanningen die de mandatarissen 
sindsdien leverden om onze gemeente 
uit te bouwen tot een bruisende en 
financieel gezonde thuis.

Financieel gezonde 
en bruisende thuis

Burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn
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Wij hoeven gezonde financiën niet op te sporen, 

we bewaken ze elke keer heel goed !



De banden met de jumelage-partner zijn nog 
hechter geworden. Het werden vriendschap-
banden. Inmiddels werd zelfs een boek 
uitgegeven, “De onweerstaanbare geur van 
chicorei”, zowel in het Frans als in het 
Nederlands. Het vertelt het verhaal van de 
asteman maar ook van zijn vrouw tijdens de 
periode van seizoenarbeid. De voorstelling 
van het boek gebeurde in aanwezigheid van 
Pasterke Joris De Jaegher. 

"De banden met de regio 
Audruicq worden steeds 
hechter."

Momenteel wordt ook nauw samengewerkt 
in het kader van een Europees project om de 
geschiedenis van de asten en de 
seizoenarbeiders op documentaire en 
digitaal vast te leggen. Ook de link met 
toerisme zal niet ontbreken.

Erfgoedcel TERF
In de afgelopen jaren werd verder aandacht 
besteed aan ons erfgoed in nauwe 
samenwerking met BIE, een samenwerking 
tussen 7 gemeenten. In de komende 
maanden viert TERF (roerend erfgoed) haar 
tiende verjaardag. Tijdens de maand oktober 
komt Lichtervelde met “archeologie” als 
centraal thema aan bod. 

Beschermde monumenten
Cinema De Keizer en het stationsgebouw 
werden beschermde monumenten net zoals 
de site Vancoillie beschermd industrieel 
archeologisch erfgoed is. Deze site is volop tot 
leven gekomen nu de bewoners van Site 181 
er hun thuis hebben gevonden. Dankzij 

kunstenaars Ron Deblaere en Maarten 
Schaubroeck kunnen we op het binnenplein 
hedendaagse kunst bewonderen. 

Erfgoedbakens
Samen met de heemkundige kring werd 
verder werk gemaakt van de historische 
erfgoedbakens die op verschillende plaatsen 
in onze gemeente te zien zijn. Zo werden er 
geplaatst op de parking langs de 
Koolskampstraat bij het monument ter 
nagedachtenis van de zeven vliegeniers die 
met hun Lancaster neerstortten in 
Lichtervelde op 28 mei 1944. Ook op de hoek 
van de Tweelindenstraat met de Stegelstraat 
werd een dergelijk bord geplaatst.

Engagement:
een bruisende thuis

Wij beloofden:
Met de realisatie van ontmoetingscentrum 
‘De Schouw’ bieden wij vanaf 2014 aan onze 
verenigingen een hedendaagse infra-
structuur om het organiseren van activiteiten 
aangenamer te maken. CD&V staat borg voor 
democratische huurprijzen voor onze 
verenigingen. Omdat {SamenWerken} voor 
CD&V belangrijk is, worden de vrijwilligers 
straks in de bloemetjes gezet met een 
vrijwilligersfeest. Het programma rond de 11 
juli-viering krijgt een nieuwe invulling in 
overleg met de organisatoren. 
Ook ons erfgoed verdient blijvende 
aandacht. Na voltooiing van de eerste fase 
van de restauratie, nam de heemkundige 
kring haar intrek in Huis Vancoillie en bouwt 
er een archief- en documentatiecentrum uit. 
Dankzij de samenwerking met vzw Huize 
Tordale krijgt de site Vancoillie een 
schitterende herbestemming met de bouw 
van 28 woongelegenheden voor hun cliënten 
én een kunstatelier. In 2014 wordt een nieuw 
monument opgericht ter herdenking van alle 
militaire en burgerlijke slachtoffers van beide 
wereldoorlogen.

Inmiddels kunnen we vier jaar genieten van 
OC De Schouw waar elke week opnieuw heel 
wat activiteiten doorgaan. De verenigingen 
vonden en vinden er echt wel hun thuis.
Het plein voor de Schouw leent zich 
uitstekend voor de kerstmarkt in de winter. In 
de zomer staat het troef voor gezelligheid 
tijdens de Lichterveldse Feeste, die een 
nieuwe invulling geeft aan de 11 juli-viering.

Het OC wordt blijvend verbeterd:
Samen met de raad van bestuur van het 
gemeenschapscentrum werd bijkomend 
geïnvesteerd in:

• extra belichting
• een afsluitrolluik tussen de trap en de 

benedenruimtes
• bijkomende, comfortabele stoelen
• lichte nadars,
• gordijnen in de foyer
• de uitwerking van het tooggedeelte in 

inox.
• een digitaal reservatiesysteem

Straks komen er zonnepanelen op het dak en 
verduistering voor het vergaderlokaal op de 
hoek bovenaan.

BELOOFDEN
EEN BRUISENDE THUIS

AANPAK
advies en inspraak van 

de cultuurraad en de 

raad van bestuur van 

gemeenschapscentra.
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Andere acties voor een bruisend Lichtervelde
• Samen met de cultuurraad werd een nieuw subsidiereglement 

opgesteld voor onze socio-culturele verenigingen. 
• Er wordt in samenwerking met Cinema De Keizer verder werk 

gemaakt van een bedankingsmoment voor onze vrijwilligers.

TROTS OP ONS ERFGOED!
Wij beloofden blijvende aandacht voor ons erfgoed.

Jumelage en onze geschiedenis in de asten...

Nieuw vredesmonument
Op 11 november 2014 werd het nieuwe 
vredesmonument van de hand van Ron 
Deblaere voor de kerk onthuld. Een blijvend 
symbool van respect voor alle burgerlijke en 
militaire slachtoffers van beide 
wereldoorlogen. Restanten van het vorige 
monument die we konden recupereren 
kregen hun plaats in de kerk.

Wist je dat... 
• de bibliotheek deelneemt aan een 

groot gebruikersonderzoek? Zo weten 
we straks nog beter wat de wensen zijn 
van onze lezers.

• de bibliotheek en het gemeentelijk 
archief volop hun steentje bijdragen bij 
het opzetten van tentoonstellingen of 
manifestaties zoals het Frontparadijs? 

• het gemeentelijk archief er in de 
afgelopen tijd waardevolle stukken 
bijkreeg uit het archief van Georges 
Vandewalle en door de aankoop van 
een denombrement uit de 17e eeuw?

• op het kerkplein de arduinen palen, die 
ooit deze weg konden afsluiten werden 
teruggeplaatst?

• er nog altijd een aanvraag loopt om de 
accordeonfabriek te beschermen?

• we dankzij Ron Deblaere het origineel 
van de buste van Adriaan Willaert, naar 
wie onze muziekacademie is genoemd, 
kunnen tentoonstellen in de inkom van 
het Beverbos.
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Voorstelling van het boek  met het inmiddels 

overleden pasterke Joris De Jaegher.




