
“Het jeugdontmoetingscentrum wordt 
een ontmoetingsplaats waar jongeren 
de kans krijgen om zichzelf te 
ontplooien in onze gemeente !”

PYJAMAWANDELING

Op vrijdagavond 10 november 2017 ging de 
tweede editie van de pyjamawandeling door. 
De pyjamawandeling is een initiatief van 
Vrouw & Maatschappij en kon op veel bijval 
rekenen. Een 100-tal kindjes zorgden samen 
met hun ouders voor een sfeervolle 
wandeling en knallende afterparty... 
Bedankt voor jullie talrijke aanwezigheid!

Het WIJ gevoel voor de 100% in 
de praktijk omgezet...!
Foto's vind je terug via onze Facebookpagina 
of de website http://lichtervelde.cdenv.be. 

De gemeente Lichtervelde ondersteunt, onder impuls van CD&V Lichtervelde het 
burgemeestersconvenant. Hiermee engageren gemeenten zich om een steentje bij te dragen 
tot de Europese en regionale inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Het convenant 
is een initiatief van de Europese Commissie.  Het is een manier om het lokale energiebeleid 
focus en systematiek te geven en zichtbaar te maken voor de bevolking.
Als CD&V Lichtervelde hebben we dit convenant niet alleen ondersteund maar ook gezocht 
naar duurzame investeringen:

• Op OC De Schouw en het nieuwe JOC 
wordt hernieuwbare energieproductie via 
zonnepanelen voorzien.

• De openbare verlichting zal op termijn 
wijzigen in duurzame LED-verlichting.  
Deze  vorm van verlichting werd recent 
geïnstalleerd in de nieuwe Beukenlaan, 
Eikenlaan en Olmenlaan.

• In het recyclagepark wordt verder 
geïnvesteerd om een goede sortering te 
kunnen waarborgen. Naar aanleiding van 
het 10-jarig bestaan van het containerpark 
in de Koolskampstraat werd de indeling 
van de containers aangepakt om de 
doorstroom te verbeteren. Daarnaast 
werden nieuwe perscontainers voorzien.

• Sinds dit jaar wordt een nieuw wegberm-
beheersysteem toegepast. In vergelijking 
met voordien wordt de berm twee maal 
per jaar leeggezogen. Daarnaast blijven we 
inzetten op de aanpak van zwerfvuil.

DUURZAME EN
LEEFBARE THUIS

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 december 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 duurzame en 
veilige thuis voor jongeren.

Duurzame en veilige 
thuis voor jongeren

Schepen Steven Bogaert
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Op het nieuwe Jeugdontmoetingscentrum en op 

OC De Schouw worden zonnepanelen voorzien.



Met CD&V hadden we beslist om niet 
onmiddellijk een charter te tekenen, maar 
eerst, via een werkgroep, verschillende 
maatregelen te onderzoeken om het 
fietsbeleid te versterken in onze gemeente.
In de eerste plaats werden F45b borden en 
klevers geplaatst om doodlopende straten 
aan te duiden waar fietsers wel door kunnen 
rijden. Ook de fietssuggestiestroken werden 
herschilderd (met uitbreiding in Astridlaan). 
Recent zijn er mobiele fietsparkeerplaatsen 
aangekocht die ter beschikking staan voor de 
verenigingen via het reserveringssysteem 
van onze gemeente.
Bij nieuwe ontwikkelingen is een fietsreflex 
aanwezig. Er wordt steeds rekening 
gehouden met fietsers.

In samenwerking met het ouderportaal 
werden tijdens de verkeersluwe week  
verschillende initiatieven ondernomen om 
kinderen veilig te leren fietsen! Ook de 
invoering van de Schoolstraat op woensdag 
mag rekenen op onze steun.

Meldpunt kleinere werken
Beschadigingen aan het openbaar domein 
kunnen gesignaleerd worden via het e-loket 
op de nieuwe website www.lichtervelde.be.
Parkeergelegenheid
Er werden extra parkeerplaatsen geschilderd 
voor bewoners, recreanten en handelaars. De 
Kortemarkstraat en de Dokter Roelenslaan 
zijn hier voorbeelden van. De stations-
omgeving werd voorzien van een overdekte 
fietsenstalling en extra parkeerplaatsen.
Heraanleg
De heraanleg van de Koolskampstraat tussen 
de Astridlaan en de Ringlaan zijn voorzien in 
2019. Tijdens deze werken worden het 
wegdek en het fiets-en voetpad vernieuwd.

Veiligheid
Samen met de werkgroep 'Lichtervelde 
Fietst' (zie onder) werden acties ondernomen 
voor de zwakke weggebruiker. Ook aan de 
scholen worden voertuigen gesensibiliseerd 
te vertragen met de 'Veilige Victor'.
Snelheid is een bezorgdheid die tijdens onze 
buurtmomenten vaak naar voor werd 
geschoven. Voor een veilige omgeving blijven 
we daarom inzetten op snelheidsmetingen 
met smileyborden.
Sneltoets en toekomst
Weldra wordt een sneltoets georganiseerd 
waarbij de actuele mobiliteitstoestand wordt 
nagegaan. Op deze manier brengen we in 
kaart wat voor verbetering vatbaar is.

Engagement: thuis voor 
jongeren

Wij beloofden:
Jeugdverenigingen kunnen op onze 
financiële steun rekenen. De subsidie van € 
40.000 die enkel voor nieuwbouw bestond 
wordt uitgebreid voor grondige renovatie van 
bestaande lokalen.
Groenonderhoud kan geen zorg zijn voor de 
jeugdbeweging zelf. Ook voor het opbergen 
van  materiaal wensen wij, in overleg, de 
nodige voorzieningen te realiseren.
Huisvesting voor het jeugdhuis blijft onze 
bekommernis. 

"Dankzij de inspanningen van 
de lokale verenigingen en de 
investeringen van de gemeente 
kan de Lichterveldse jeugd zijn  
vrije tijd zinvol besteden."

Acties
In oktober 2017 werd het nieuwe KLJ-lokaal 
feestelijk geopend. Bij de bouw van dit 
nieuwe lokaal kon men naast een subsidie 
van € 37.000 ook rekenen op logistieke 
ondersteuning. De aanliggende bergingen 
voor Chiro en KLJ werden volledig ten laste 
genomen van de gemeente. 

In deze jeugdsite, waar 3 verschillende 
jeugdbewegingen gevestigd zijn, werden er 
extra gronden verworven zodoende extra 
groen- en speelzone te creëren . Tevens is er 
een veilige en ruime parkingzone aangelegd. 
Deze gronden worden onderhouden door de 
gemeentelijke diensten.
 
Een nieuwe huisvesting voor het jeugdhuis 
Het Andere Geslacht is geïntegreerd in het 
nieuwe jeugdontmoetingscentrum (JOC). Dit 
JOC wordt de plaats bij uitstek waar jongeren 
zich kunnen ontplooien in onze gemeente! 
Tijdens de opmaak van deze plannen werd 
intens samengewerkt met werkgroepen en 
de verschillende jeugdverenigingen (via de 
jeugdraad). Daardoor zijn we ervan overtuigd 
dat dit JOC een plaats kan zijn voor alle 
jongeren!

Het nieuwe JOC bevat niet alleen het 
bestaande jeugdhuis. Daarnaast wordt ook 
extra ruimte voorzien die door jongeren kan 
ingezet worden: een polyvalente zaal voor de 
organisatie van activiteiten,  een crearuimte, 
een vergaderruimte, een repetitieruimte en 
een kantoorruimte waar de jeugdconsulent 
van de gemeente kan vertoeven nabij de 
Lichterveldse jeugd.

BELOOFDEN EEN THUIS 
VOOR JONGEREN

AANPAK
advies en inspraak via

jeugdraad en 

werkgroepen voor 

opmaak van 

jeugdbeleid.
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Een JOC met hernieuwbare energie
Bij de bouw van het nieuw jeugdontmoetingscentrum wordt 
geïnvesteerd in zonnepanelen. Samen met andere investeringen 
mikken we op een duurzaam Lichtervelde. Lees meer op pagina 4. 

LICHTERVELDE, 
EEN MOBIELE EN
VEILIGE THUIS
Stap voor stap richting een veilig Lichtervelde

Lichtervelde Fietst!

Engagement:
mobiele en veilige thuis

Wij beloofden:
In de komende legislatuur willen we verder 
werken aan de heraanleg van de voetpaden. 
De vernieuwing van de Rozenlaan, 
Vandepoelelaan, Ketelbuiserstraat, 
Koolskampstraat, Surmontstraat, 
Gezellelaan en de Zandstraat moeten de 
afwerking van ons centrum compleet 
maken. 
Een meldpunt voor kleinere werken zal de 
burger in staat stellen om vlotter 
beschadigingen aan het openbaar domein te 
signaleren en de planning op te vragen.  In de 
toekomst wenst CD&V te investeren in de 
heraanleg van de Koolskampstraat 
(gedeelte tussen de Astridlaan en de 
Ringlaan) en de Kortemarkstraat. Het 
wegdek, fiets- en voetpad krijgen een nieuwe 
inrichting. Hierdoor wordt onze gemeente 
nóg veiliger bereikbaar. 
De heraanleg van de stationsomgeving blijft 
een topprioriteit. Deze heraanleg moet 
resulteren in een verruimd aanbod van 
overdekte fietsstallingen, voldoende 
parkeerplaatsen, vlotte circulatie voor zowel 
bus, auto, pendelaar en bewoner. De 
heraanleg moet voor dit drukke knooppunt 
een meerwaarde betekenen naar wonen en 
ondernemen toe. De stationsbuurt moet 
verder ontwikkelen tot een bewegende 
buurt die volop leeft.
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De nieuwe mobiele fietsparkeerplaatsen 

kunnen door verenigingen ingezet worden.




