
“Op 2 mei zijn de werken aangevat om 
een derde bufferbekken aan te leggen 
op de Drielindenbeek.”

Themafietstocht
"Waterhuishouding"

24 juni 2017 om 9.30u
Vertrek op de Marktplaats

Tijdens een themafietstocht bezoeken we 
samen met Jos Goethals, de bevoegde 
schepen, de verschillende plaatsen waar 
maatregelen genomen werden om 
wateroverlast te voorkomen.

Ben je geïnteresseerd?
Iedereen is welkom aan de Schouw op 
zaterdag 24 juni 2017 om 9.30 uur.

Stijging roerende voorheffing? Dat kan toch niet!

Service flat invest wilde in eerste instantie de stijging in roerende voorheffing doorrekenen aan 
het OCMW. Dit betekende de schrapping van de vrijstelling en de verhoging van de roerende 
voorheffing in drie jaar tijd van 0% over 15% naar 27 %. Zonder actie zou de maandelijkse 
huurprijs van de Service Flats van 543,14 euro naar 744,03 euro te worden gebracht. Dit is een 
verhoging met 37 %. Wij grepen in!

Een voortrekkende rol

Op initiatief van het OCMW Lichtervelde, met 
schepen Roos Vanwalleghem als voorzitter, 
werd een werkgroep opgericht met een 40-tal 
OCMW’s.  Die werkgroep ging onderhandelen 
met beide betrokken kabinetten onder 
deskundige begeleiding van professor Michel 
Maus. Er werd een vrijstelling van die verhoging 
bekomen.

Vrijstelling van verhoging
In de toekomst zal de huurprijs enkel 
geïndexeerd worden. Voor de 19 flats van 
residentie D’Hooghe betekende dit anders een 
meerkost van 45.802,92 euro voor het OCMW. 
Aan het einde van de erfpachtperiode zou de 
finale meerkost 458.029,20 euro bedragen. Dit 
werd vermeden, we blijven ons inzetten voor 
een financieel evenwichtig en gezond OCMW!

SOCIAAL, MAAR OOK 
FINANCIEEL GEZOND

Een nieuwe, leefbare marktplaats
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/zomergem.cdenv

in LICHTERVELDE
lichtervelde.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Lichtervelde juni 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 sociale en 
leefbare thuis.

een sociale en 
leefbare thuis...

Schepen Jos Goethals

In januari 2015 werden de leistenen op de 
marktplaats opgebroken en vervangen door 
een betonverharding. Sinds begin mei zijn de 
werken gestart die de straat rond de 
marktplaats een ander uitzicht zullen geven. 
De kasseien werden uitgebroken en  vervangen 
door een duurzamere betonverharding. De 
werken zullen rond half juli afgerond zijn. 
In een eerste fase (tot 15 juni) is de Markt 
bereikbaar via de Hoogstraat. Het verkeer dat 
van het station komt, wordt omgeleid. In een 
tweede fase (vanaf 15 juni tot 15 juli) is de hinder 
eerder beperkt.
De keuze voor gewassen beton werd gemaakt 
omdat dit minder onderhoud vraagt dan 
kasseien. Daarnaast blijft dit materiaal in alle 
weersomstandigheden onbeschadigd en is de 
straat veiliger voor alle weggebruikers!

De kasseien langs de marktplaats waren aan 

vernieuwing toe. Ze werden vervangen door 

duurzamer gewassen beton.
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Dankzij de werkgroep kon een huurverhoging 

voor de service flats vermeden worden.



Vanuit CD&V Lichtervelde blijven we in 
de toekomst inzetten op een sociale 
thuis met een kwalitatief zorgaanbod 
voor ouderen. Hierbij hebben we oog 
voor een gezond financieel evenwicht.
Daartoe werd recentelijk de aankoop van de 
site Denys gerealiseerd.  De locatie naast de 
woon-  en zorgsite die er nu is, is optimaal voor 
een uitbreiding van ons zorgaanbod. We 
denken hierbije aan een dagverzorgings-
centrum en extra woongelegenheden. De 
werking binnen ons Woonzorgcentrum T’Hof 
willen we verder blijven sturen vanuit een 
missie en visie waar de bewoner centraal 
staat: ‘We willen geen tijd toevoegen aan het 
leven, maar leven toevoegen aan de tijd.’

Recent werd ook gestart met een 
werkgroep om initiatieven in te voeren 
die Lichtervelde dementievriendelijk 
maken.

In het Lokaal dienstencentrum werken 
we aan een thuiszorgondersteunings-
beleid.
Dankzij het personeel en de vrijwilligers die 
hun schouders onder dit initiatief zetten, is 
het enerzijds mogelijk om thuiszorgdiensten 
aan te bieden zoals een poets-en klusjes-
dienst, de mindermobielencentrale, de 
boodschappendienst en ergo aan huis. 
Anderzijds worden allerhande activiteiten 
georganiseerd die mensen uit het sociaal 
isolement halen. Op deze manier proberen 
we de druk op de wachtlijsten of opnames in 
het woonzorg-centrum te vermijden. Ook de 
ondersteuning van mantelzorg  draagt 
hieraan bij. Om dit te stimuleren,  werd de 
mantelzorgpremie ingevoerd.

In het Sociaal Huis blijven we iedere 
sociale hulpvraag op een kwalitatieve 
manier benaderen, ondersteunen en/
of begeleiden.
Het aanbieden van een doorgangswoning 
voor crisisopvang is daarbij een goede 
aanvulling in het lokaal huisvestingsbeleid. 
Ook de kinderarmoede binnen onze 
gemeente wordt aangepakt vanuit het Huis 
van het kind. Via Katrol krijgen de meest 
kwetsbare gezinnen huiswerkbegeleiding.
De uitbouw van een gebruiksvriendelijke en 
toegankelijke website voor alle diensten van 
het OCMW moet het zoeken naar en vinden 
van oplossingen aanreiken op een 
laagdrempelige manier. 

Engagement: leefbare thuis

Wij beloofden:
Lichtervelde kreeg reeds herhaaldelijk te 
maken met wateroverlast, daarom zullen 
waterbeheerswerken ook in de oekomst een 
aandachtspunt blijven. In samenwerking 
met de dienst waterlopen van de provincie 
zullen bijkomende projecten uitgewerkt 
worden om het water van de Kasteelbeek en 
de Drielindenbeek nog beter onder controle 
te houden bij overvloedige en langdurige 
regenval. 

"Meerdere maatregelen werd 
reeds genomen om de laagst 
gelegen woningen veiliger te 
maken."

Acties

Naast kleinere ingrepen werden 
structurele maatregelen genomen om 
wateroverlast te voorkomen: 

De Huwijnsbeek, die het regenwater van 245 
ha afvoert, werd omgeleid naar de ringbeek. 
Hiervoor verpompt het vijzelgemaal tot 
3.240.000 liter water per uur.

 

Het eerste bufferbekken werd in 
samenwerking met de provincie aangelegd 
op de Drielindenbeek. Dit wachtbekken kan 
ongeveer 10 miljoen liter regenwater 
bergen. 

Eind 2015 werd een tweede wachtbekken in 
gebruik genomen op de Kasteelbeek. Dit 
gecontroleerd overstromingsgebied heeft 
een inhoud van 11 miljoen liter. 

Een buffer in elke nieuwe verkaveling 
wordt berekend aan 410.000 liter per ha 
verharding. Deze bijkomende investeringen 
garanderen een vertraagde afvoer voor 
regenwater in nieuwe woonwijken. 

Bij de aanleg van een gescheiden riolering in 
ons centrum wordt telkens een extra 
opslagcapaciteit voorzien voor het hemel-
water in betrokken straten. 

Ook kleinere ingrepen bewijzen hun nut bij 
overvloedige regenval.

Op  2 mei zijn de werken aangevat om een 
derde bufferbekken aan te leggen op de 
Drielindenbeek. Dit bekken stelt ons in staat 
om 18 miljoen liter regenwater tijdelijk op 
te slaan en vertraagd af te voeren.

BELOOFDEN 
EEN LEEFBARE THUIS...

AANPAK
alle maatregelen

bundelen in een 

hemelwaterplan
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Een aantal ingrepen op langere termijn worden onderzocht.
Op de Kwakkelbeek wordt een volgend wachtbekken voorbereid. 
Hiermee kan het regenwater ten westen van de spoorlijn worden 
omgeleid. Deze afkoppeling zal de hoeveelheid regenwater die via 
ons centrum wordt afgevoerd gevoelig verminderen. 

LICHTERVELDE, 
EEN SOCIALE THUIS
Het lokaal dienstencentrum bestaat 5 jaar!

Wij hebben een toekomstvisie!

Engagement: sociale thuis

Wij beloofden:
We gaan voor het verder uitbouwen van het 
dienstencentrum met onder meer thuiszorg- 
diensten op maat, o.a. de klusjesdienst, de 
poetsdienst, een boodschappendienst, 
ergotherapie aan huis… We willen ‘blijven 
leren’ stimuleren door een samenwerking 
met het centrum voor volwassenen-
onderwijs, die cursussen computer en taal 
zal organiseren. We onderzoeken de 
financiële en praktische uitwerking van een 
dagverzorgingscentrum in combinatie met 
nachtopvang.
De erkenning tot dementievriendelijke 
gemeente, o.m. door een sociaal netwerk uit 
te bouwen dat een beter leven met dementie 
mogelijk maakt, een reminiscentiewoning 
voor dementerenden te ontwikkelen, 
diverse themadagen rond dit onderwerp te 
organiseren met als doel het onderwerp uit 
de taboesfeer te halen… 
Het uitwerken van een woonzorgzone rond 
de woonzorgsite om maximaal op alle noden 
te kunnen inspelen. Het zoeken naar een 
geschikte locatie voor crisisopvang, om 
mensen in nood tijdelijk te kunnen 
huisvesten. Het verder  uitwerken van het 
Sociaal Huis, om dit zo drempelverlagend 
mogelijk te maken, want de kwaliteit van het 
beleid kan je meten aan hetgeen je voor de 
zwaksten onder ons doet… 

"We willen geen tijd toevoegen 
aan het leven, maar leven 
toevoegen aan de tijd."
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De site van Voeders Denys werd aangekocht 

met oog op uitbreiding van 't Hof.




