
“Kwaliteitsvolle zorg voor 
zorgbehoevenden in onze gemeente 
blijft onze prioriteit.”

Els Kindt op 2de plaats 
van de lijst voor de 
provincieraad
 
Met veel trots kunnen we aankondigen dat 
eerste schepen Els Kindt de eerste vrouw 
wordt op de provincieraadslijst. 
Gedeputeerde Jean de Béthune uit Kortrijk 
trekt de lijst.
Meer informatie over de provincieraadslijst 
en hun campagne "Wiedr zien vo de vorrut" 
vind je via www.onswestvlaanderen.be. 

We wensen Els en alle andere kandidaten 
heel veel succes.

Het OCMW houdt ook in de toekomst rekening met 
de toenemende vergrijzing.

In het verleden werd het woonzorgcentrum 't Hof gerealiseerd met 78 kamers, inclusief 3 
aanleunwoningen, 9 aanvullende zorgflats, dienstencentrum 'De Ploeg' en een sociaal 
restaurant dat volop draait.

In een artikel van het Nieuwsblad (maart 2018) 
verscheen het nieuws dat we maar liefst 92 % 
haalden voor de tevredenheid van de bewoners. 
Deze onderscheiding is de hoogste van gans 
Vlaanderen  en ver boven het gemiddelde van 
74 %. Onze partij is hier samen met alle 
personeel en vrijwilligers van het WZC bijzonder 
fier over!

Ook in de toekomst willen we de lat hoog 
blijven leggen!
 
Om de woonzorgzone rond het 
woonzorgcentrum te optimaliseren werd de 
aanpalende site met bedrijfsgebouw en 2 
woonhuizen aangekocht in 2017. Het 
bedrijfsgebouw wordt eerstdaags gesloopt. 

Wat onze partij in petto heeft voor deze site 
geven we nog niet prijs. We houden jou liever 
nog even in spanning! Onze plannen lees je 
weldra in ons verkiezingsprogramma. 

DE TOENEMENDE 
VERGRIJZING
OPVANGEN

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 juni 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 sociale en 
ondernemende thuis.

Een sociale en 
ondernemende thuis

Schepen Roos Vanwalleghem
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De Lichterveldenaar is het meest tevreden over 

zorg voor ouderen in eigen gemeente!



Wij geloven in de ontmoeting tussen 
Lichterveldse ondernemers om hen te 
informeren en netwerking te stimuleren. Alle 
Lichterveldse ondernemers zijn daarom elke 
eerste donderdag van de maand welkom op 
het ondernemerskafee in de ontmoetings-
ruimte op de site Van Coillie.

Naast deze maandelijkse bijeenkomsten 
wordt jaarlijks een Lichtervelds Onder-
nemerstreffen georganiseerd.  Op 29 maart 
2018 ging de negende editie van dit treffen 
door in de loods van OptimaT. Deze locatie is 
geen toeval: dit boeiend evenement gaat 
steeds door bij een ondernemer 'thuis'.

Op deze negende editie werd Dhr. Fons Leroy, 
gedelegeerd bestuurder bij de VDAB, 
uitgenodigd. Hij gaf de ondernemers  tips & 
tricks mee over het aanwerven van geschikt 
personeel in deze tijden van schaarste op de 
arbeidsmarkt!

Lokaal economisch forum LEF
Het LEF is het overlegorgaan dat de 
aantrekkingskracht van de gemeente als 
handelscentrum wil stimuleren en een grote 
tewerkstellingsgraad nastreeft.
Kadobon
Tijdens deze legislatuur werd de kadobon 
opgestart waarmee u ter  waarde van 10 euro 
aankopen kunt doen in de deelnemende 
Lichterveldse handelszaken. Van dit uniek 
geschenk werden ondertussen meer dan 
15.000 exemplaren verkocht. Deze kadobon 
heeft samen met verkoopacties als 
'Lichtervelde Lieft' als doel de lokale 
economie te promoten bij de consument. 
Kernversterking
 Met de kubussen zetten we de Lichterveldse 

ondernemers in de kijker. Deze sfeer-
elementen maken Lichtervelde een 
aangenamere plek om te winkelen.  Ook de 
bebloeming in de zomer en kerstverlichting 
tijdens de kerstperiode  dragen hieraan bij. 
Daarnaast werden nieuwe vlaggen geplaatst 
op de verschillende toegangswegen om 
Lichtervelde aantrekkelijker te maken.
Bedrijventerreinen
Sinds kort proberen we via het bedrijven-
terreinmanagementproject de ondernemers 
op de industrieterreinen met elkaar in  
contact te brengen rond veiligheid, 
onderhoud, parkeerbeleid, energie … In 
maart organiseerde men een 
groepsaankoop fietsen en werden 
individuele bedrijfspanelen aangebracht.

Engagement:
een sociale thuis

Wij beloofden:
We gaan voor het verder uitbouwen van het 
dienstencentrum met thuiszorgdiensten 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 volwassenenonderwijs, 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.

Wij hielden woord:
Het dienstencentrum en het sociaal 
restaurant draaien intussen op volle toeren. 
Mede door het personeel en de vele 
vrijwilligers zijn wij geslaagd in ons opzet om 
de vereenzaming tegen te gaan.

De voorbije zes jaar werd het 
dienstencentrum uitgebouwd met de eerder 
genoemde thuiszorgdiensten, alsook een 
busje met tillift als aanvulling voor de 
mindermobielencentrale. De samenwerking 
met het volwassenenonderwijs verruimt het 
aanbod van de Ploeg.

Sinds 2015 bestaat de mantelzorgpremie om 
zorgbehoevende mensen te ondersteunen 
om  langer thuiswonen mogelijk te maken.

In datzelfde jaar werd een doorgangswoning 
ingericht om mensen in een crisissituatie een 
tijdelijke opvang te kunnen aanbieden.

Sinds 2016 bestaat de werkgroep dementie 
die werkt aan een erkenning als 
dementievriendelijke gemeente: onder-
tussen werd een referentiepersoon demtie 
aangeduid, organiseert men maandelijks 
een mantelzorgcafé, een contactkoor...

BELOOFDEN
EEN SOCIALE THUIS

AANPAK

Zorgvrijwilligers en

zorgpersoneel werken

samen aan zorg met

kwaliteit!
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Het 'Huis van het Kind' draait ondertussen al 2 jaar op volle toeren. 
Deze netwerkorganisatie is een samenwerkingsverband tussen 
diensten die rond gezins- en opvoedingsondersteuning werken. Het 
doel is om de hulp aan kinderen, jongeren, ouders en andere 
opvoeders beter af te stemmen en samenwerking te stimuleren.

DIENSTEN OM
LOKALE ECONOMIE
TE VERSTERKEN
Diverse acties om ondernemers te ondersteunen

Netwerkevents voor Lichterveldse ondernemers

Engagement:
een thuis voor ondernemers

Ondernemers inspraak geven 
Met input van de adviesraad maken we een 
economisch beleidsplan met behulp van 
objectieve gegevens: sterkte-zwakte 
analyse, UNIZO prioriteitennota, 
koopstroomonderzoek,…. 
Ondernemers ondersteunen 
CD&V wil een koopstroomonderzoek 
uitvoeren: Is er voldoende draagkracht voor 
de diverse winkels?  Voldoet het aanbod aan 
de lokale behoefte? Wat koopt de 
Lichterveldenaar in eigen gemeente, voor 
welke artikelen wijkt hij uit naar 
buurgemeenten? Uiteindelijk zal dit leiden 
tot gerichte handelskernversterkende 
acties. Om aankoop in eigen gemeente te 
stimuleren wil CD&V kadocheques in het 
leven roepen: een goed gelegenheids-
geschenk voor particulieren en gemeente. 
Ondernemers ruimte geven 
CD&V wil geen bijkomende zware industrie 
aantrekken. Dit zou de harmonie met de 
woonfunctie en het landelijke karakter van 
Lichtervelde verstoren. De niet erkenning als 
economisch knooppunt wil echter niet 
zeggen dat er geen mogelijkheden zijn; 
ongeveer 20-25% van de bijkomende 
bedrijfsruimte mag buiten de knooppunten 
gerealiseerd worden. 
Ondernemers ontmoeten 
Organisatie van het jaarlijks LOT 
(Lichtervelds OndernemersTreffen): 
netwerkmoment waarbij nieuwe 
beleidsinitiatieven of de status van projecten 
aan de ondernemers worden voorgesteld.
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Het ondernemerskafee is één van de 

netwerkevents die georganiseerd worden.




