
“Dankzij het masterplan zit ons 
sportcentrum weldra in een gloednieuw 
jasje: de ideale omstandigheden om 
zich ontspannen in te spannen!"

Pyjamawandeling
voor kinderen
10 november 2017 om 19 u.
M-zaal in 't Vlot
Een sfeervolle kinderwandeling in de straten 
van Lichtervelde, gevolgd door een 
spetterende kidspyjamaparty! Haal dus je 
mooiste pyjama uit de kast. Voor de mama's 
en papa's (al dan niet in slaaptenue) is er een 
gezellig café met bijhorende slaapmutsjes...

Kostprijs: 2 euro (inclusief gadget, warme 
chocomelk en pannenkoek).
Vooraf inschrijven via:
pyjamawandeling@gmail.com

Dankzij de vernieuwingswerken aan de
gemeentelijke basisschool "Het Beverbos"

Wij beloofden:
CD&V wenst te investeren in de vierde fase van de vernieuwingswerken aan de gemeentelijke 
basisschool “Het Beverbos”. Deze fase staat voor het bouwen van een nieuwe kleuterafdeling, 
een schoolrestaurant en een sanitair blok. Het dossier is ingediend bij de overheid en wacht 
op definitieve toekenning van betoelaging.

Het resultaat is niet alleen ten voordele 
van de schoolgaande jeugd, maar ook 
van de sportende Lichterveldenaar.

De huidige refter en sporthal worden volledig 
gesloopt en wisselen van plaats. Zo komt de 
vernieuwde sporthal aan de kant van de straat 
te staan. Op die manier is de sporthal 
toegankelijker voor verenigingen uit de 
gemeente. De refter van de school zal achter de 
sporthal komen te liggen en zal plaatsbieden 
aan zo’n 180 kinderen. Ook het kleuterblok 
wordt volledig gesloopt en vernieuwd.

De kostprijs bedraagt zo’n 2,7 miljoen euro, 
waarvan 70 procent (1,9 miljoen euro) 
gesubsidieerd wordt door het Agentschap voor 
Infrastructuur in het Onderwijs (Agion).

NIEUWE
SPORTIEVE
KANSEN

Bedankt Katrien, Welkom Bart!
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@cdenv.lichtervelde.be)
www.lichtervelde.cdenv.be

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

in LICHTERVELDE
lichtervelde.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Lichtervelde oktober 2017
,,

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 fitte, sportieve en 
bruisende thuis.

Een fitte, sportieve 
en bruisende thuis

Schepen Els Kindt

OCMW-raadslid Katrien Vancraeynest volgt 
Elsie Labens op als nieuwe stafmedewerker bij 
het gemeentebestuur. Katrien zei inmiddels 
haar job als ambtenaar bij de provincie vaarwel 
en nam ontslag uit de OCMW-raad. In de 
OCMW-raad wordt de plaats van Katrien 
voortaan ingevuld door onze partijsecretaris 
Bart Verhaeghe.

Wij wensen Katrien en Bart alvast heel veel 
succes met hun nieuwe uitdagingen!

WIN EEN KADOBON T.W.V. 10 EURO!!!
In welke  straat werd deze foto genomen? Stuur 
de naam naar info@cdenv.lichtervelde.be. 
Maak kans op 1 van de 3 kadobons!

Bart, hier aan het werk tijdens Lichtervelde 

Loopt, zetelt voortaan in de OCMW-raad.
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Het huidige, gedateerde gebouw wordt 

vervangen door een nieuwe refter en sporthal.



Na de nieuwe huisstijl bleek ook de 
website aan vernieuwing toe. De 
bijkomende vraag naar een e-loket 
zette de werkgroep 'communicatie' 
aan tot het ontwerp van een nieuwe 
website.
Dankzij de bereidwillige medewerking van 
ons deskundig gemeentepersoneel was het 
mogelijk om deze website ter waarde van € 
20.000 in een recordtempo van 3 maanden 
tot stand te brengen.
Een vrijwillig testpanel kreeg de gelegenheid 
om de nieuwe website gedurende een 
weekend uit te testen.
Onze jongerenvoorzitter, Steven Kindt, nam 
deel aan dit testpanel. Hij verwoordt zijn 
ervaringen met de nieuwe website als volgt:

"De nieuwe website is niet 
alleen mooi, maar ook zeer 
gebruiksvriendelijk! De info 
wordt gestructureerd en is op 
meerdere wijzen te bereiken."

Dat we een drukke septembermaand 
achter de rug hebben, is het sprekende 
bewijs dat Lichtervelde nog steeds een 
bruisende gemeente is. Dit is niet alleen de 
verdienste van het gemeentebestuur met 
activiteiten, want ook geëngageerde 
enthousiastelingen dragen hun steentje 
bij. Waarvoor onze oprechte dank!

Tijdens deze legislatuur werd vaak beroep 
gedaan op de inspraak van de adviesraden 
en werkgroepen. Deze adviesraden en 
werkgroepen worden samengesteld uit 
leden van sportclubs, jeugdverenigingen, 
oudercomités, werknemers, lokale politici, 
vrijwilligers... Deze raden waren de draaiende 
motor van projecten als de Schouw, 

Lichtervelde Fietst, het masterplan sport, het 
jeugdontmoetingscentrum, de nieuwe 
website...

Dit jaar werd voor de tweede maal 
'Lichtervelde Loopt' georganiseerd . Tijdens 
deze loopwedstrijd voor jong en oud kon 
iedereen zich van zijn fitste en sportiefste kant 
laten zien. Deelnemers konden aantreden in 
een jeugdloop, 5 km- en 10 km-loop. Maar 
liefst 430 deelnemers liepen mee. 

De 11 juli-viering werd omgedoopt in de 
Lichterveldse Feeste. Dit jaar ging deze 
vernieuwde invulling van het Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap voor de derde keer 
door.

Engagement:

Wij beloofden:
De resultaten van een masterstudie over het 
sportcentrum moet de aanwezige sportclubs 
nog beter kunnen inpassen binnen de 
beschikbare ruimte. Het sportaanbod wordt 
uitgebreid, inspelend op de nieuwe trends, en 
dit voor elke leeftijdsgroep. De cafetaria 
wordt de ontmoetingsplek voor en na het 
sporten.

Acties
De cafetaria aan de sporthal en het zwembad 
in de Zandstraat werd gerenoveerd in 2015. 
De herstelling van het dak werd aangegrepen 
om de volledige cafetaria een facelift te geven. 
Daardoor ziet de cafetaria er niet alleen frisser 
en moderner uit, maar voldoet deze opnieuw 
aan de actuele normen. De milieuvergunning 
van het zwembad loopt tot 2032. Om op een 
economische en milieuvriendelijke manier 
het zwembad verder uit te baten werden 
voor meer dan € 300.000 werken uitgevoerd 
in de kelder. Zo zie je maar dat niet alle 
investeringen even zichtbaar zijn.
Jaarlijks reikt het gemeentebestuur  
subsidies uit aan de lokale sportclubs ter 
waarde van € 13.490 subsidies. Op deze 
manier kunnen ze hun werking in ons dorp  
verder uitbouwen. In het kader van het  

Vlaams project Sport.Vlaanderen wordt 
bijzondere aandacht geschonken aan jeugd-
opleidingen en gekwalificeerde trainers.
De voormalige conciergewoning boven de 
cafetaria werd omgebouwd tot een nieuw 
bureau voor de sportfunctionaris en een 
nieuwe polyvalente ruimte. Deze ruimte 
kan verhuurd worden en biedt huisvesting 
aan de spinningclub, een nieuw sportief 
aanbod in onze gemeente.
De uitvoering van het masterplan Sport gaat 
momenteel van start. Deze grondige 
hertekening van het sportterrein met 
bijkomende vernieuwingen biedt een 
antwoord aan de noden op infrastructureel 
vlak. Voor de realisatie van dit masterplan 
wordt een bedrag van 2,5 miljoen euro 
voorzien. De planning en de uitvoering van de 
werken gebeurt in zeer nauw overleg met de 
clubs. Er werd reeds een nieuwe berging gezet 
zodat het gerief van voetbal en tennis op het 
terrein kan blijven.  
De voornaamste vernieuwingen zijn de 
aanleg van 4 nieuwe tennispleinen en de 
bouw van een multifunctioneel gebouw als 
uitvalsbasis van de judo en het voetbal. 
Beide clubs krijgen aparte kleedkamers, 
bergruimtes en sanitaire voorzieningen. 
Bovendien kan het judolokaal polyvalent 
ingezet worden.

BELOOFDEN EEN FITTE EN 
SPORTIEVE THUIS

AANPAK
Advies en inspraak van 
de sportclubs voor de 
opmaak en uitvoering 
van een masterplan 
met visie. 
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Een sportieve blik op de toekomst
De gemeentelijke basisschool 'Het Beverbos' wordt in 2018 
voorzien van een nieuwe sportzaal. Deze zaal zal gemakkelijk te 
betreden zijn voor sportverenigingen. Lees meer op pagina 4.

LICHTERVELDE, 
EEN BRUISENDE THUIS
WIJ houden woord!

Een splinternieuwe website met e-loket

Engagement:
bruisende thuis

Wij beloofden:
Met de realisatie van ontmoetingscentrum 
‘De Schouw’ bieden wij vanaf 2014 een 
hedendaagse infrastructuur aan onze 
verenigingen 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 vrijwilligers-
feest. Het programma rond de 11 juli-viering 
krijgt een nieuwe invulling in overleg met de 
organisatoren. 
Ook ons erfgoed verdient blijvende 
aandacht. In 2014 wordt een nieuw 
monument opgericht ter herdenking van  
alle militaire en burgerlijke slachtoffers van 
beide wereldoorlogen. 
Na de vernieuwde website en het infoblad 
zijn een nieuwe huisstijl en het uitbouwen 
van het e-loket de nieuwe uitdagingen. 
Burgers hebben nu reeds inspraak via 
adviesraden. Deze worden evenwichtig 
samengesteld met geïnteresseerden uit het 
rijke verenigingsleven. Zij worden  
geïnformeerd en bevraagd bij belangrijke 
projecten. 

Lichtervelde Leeft, Lieft, Loopt, 
Fietst en ... Bruist van talent!
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Na de nieuwe huisstijl van Lichtervelde was de 

website opnieuw aan vernieuwing toe.
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