
Bezoek onze website: lichtervelde.cdenv.be

Gezinshappening 
met BBQ

en speciale gast

29 mei 2016
OC De Schouw

Dit najaar:
bezoek aan het 

Europees Parlement

#terugblik

Jong daagt Oud(er) uit!
15 april 2016

Ten Boomgaerde

#kalender

CD&V is er voor u. Hebt u 
suggesties hoe we als CD&V u 
en onze gemeente nog meer 

van dienst kunnen zijn? Laat het 
ons weten via info@lichtervelde.

cdenv.be.

#waar een wij is, is een weg

#nieuws uit de partij
Wist je dat...
● #IKBENWIJ de nieuwe fi losofi e is waarmee CD&V zijn 
verantwoordelijkheid neemt tegenover zijn omgeving?
● Tijdens de lokale bestuursverkiezing een nieuwe 
afdelingsvoorzitter, voorzitter Vrouw & Maatschappij en 
voorzitter JongCD&V werden verkozen? Meer info hierover 
vind je verder in dit blad.
● Els Kindt verkozen werd tot ondervoorzitster van de provincie 
West-Vlaanderen? Daarnaast is ze ook voorzitster van Vrouw & 
Maatschappij voor de regio Roeselare-Tielt.
● Steven Bogaert sinds 1 januari 2016 onze partij 
vertegenwoordigt in het schepencollege als schepen van 
jeugd, gezin & opvang, milieu, verkeersveleigheid & mobiliteit, 
tewerkstelling, woonbeleid en feestelijkheden?
● Hans Delameilleure binnenkort opa wordt? Zijn oudste 
dochter Tine is voor de eerste keer zwanger.
● Wendy Compernol en Delphy Denoo, beiden actief in de 
OCMW-raad, in blijde verwachting zijn van hun eerste spruit?
● Steven Kindt, voorzitter van onze jongeren, onlangs papa 
werd van zijn eerste dochter, Oona?
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#een nieuwe voorzitter

Ja... voor mij een nieuwe uitdaging!

Na de massale steun tijdens de lokale CD&V-verkiezing 
op de nieuwjaarsreceptie van 14 januari ging mijn 
driejarig mandaat als afdelingsvoorzitter van CD&V 
Lichtervelde van start. Voor degene die mij nog niet 
kennen, zal ik me even voorstellen.
Ik ben Johan Hoornaert en woon reeds een week 
na mijn geboorte in Lichtervelde. Ik ben 46 jaar 
gehuwd met Rita Deschuymer. Samen hebben 
we een brood- en banketbakkerij gerund en drie 
kinderen een warme toekomst gegeven. Tijdens 
mijn beroepsloopbaan vervulde ik meerdere 
lokale,  provinciale en nationale bestuursmandaten 
verbonden aan mijn sector. Vandaag behoud ik nog 
functies verwant aan het bedrijfsleven, schoolbestuur 
en sociaal-culturele organisaties.
Ik ben al 34 jaar lid van CD&V Lichtervelde. Sinds 
2012 ben ik ook actief bestuurslid van onze afdeling. 
Nu krijg ik de kans om de rol als voorzitter te 
vervullen. Goed beseffend dat de opvolging van 
Steven Bogaert heel wat inzet en gedrevenheid zal 
vergen om zijn dynamiek te evenaren. Bovenal weet 
ik dat deze taak enkel kan ingevuld worden samen 
met zeer gemotiveerde bestuurs- en fractieleden die 
weten wat er leeft bij de Lichterveldse bevolking.
Mijn uitgangspunt is om een attente coördinator 
te zijn die handelt met respect voor de leden 
en daarbij verder werkt met de positieve 
ingesteldheid die er de laatste jaren binnen de 
afdeling is. Met de logistieke hulp van secretaris Bart 
Verhaeghe en het CD&V bureau ben ik overtuigd dat 
we de gelegenheid verder moeten aangrijpen om te 
zorgen dat de mensen graag in Lichtervelde wonen. 
Ongetwijfeld is er de zorg om ons ledenbestand nog 
uit te breiden. Hoe groter het ledenaantal, hoe groter 
de invloed om onze stempel te drukken op de lokale 
politiek. Dat maakt CD&V Lichtervelde wat ze moet 
zijn: een partij voor elke generatie met het WIJ-
GEVOEL die bouwt aan een vriendschappelijke 
en openhartige samenleving.

Dit eerste schrijven sluit ik graag af aan het begin van 
de lente om iedereen een vrolijk Pasen te wensen.

Johan Hoornaert 

Katrien
 Vancraey

nest

Vrouw
 & Maatsc

happij

Johan Hoornaert
Voorzitter

Steven Kindt
Voorzitter Jong CD&V

Werden ook verkozen:
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Ingrijpende werken
op het sportterrein vanaf september
Er komt een nieuwe inrichting van het sportterrein met een nieuw 
multifunctioneel gebouw tussen het bestaande B en C-terrein. Dit 
gebouw krijgt een modern tintje en wordt onder andere de nieuwe 
uitvalsbasis van de judo en het voetbal. Beide clubs krijgen aparte 
kleedkamers, bergruimtes en sanitaire voorzieningen. Tussen het B 
en C-terrein komt eveneens een nieuwe speel- en skatezone.
De bestaande judozaal wordt afgebroken zodat er ruimte vrijkomt 
om twee nieuwe tennisterreinen en een nieuw voetbalterrein aan te 
leggen. Oorspronkelijk werd enkel renovatie voorzien van de huidige 
tennisterreinen en aanleg van 2 nieuwe. Er werd echter beslist om 
over te gaan tot de aanleg van 4 nieuwe tennisvelden omdat deze 
aanpak voor een betere inpassing op de sportsite zorgt. Deze piste 
is bovendien beperkter in oppervlakte dan de aanvulling van de 
bestaande terreinen met 2 nieuwe velden.
Het B-terrein schuift op in de richting van de Sportlaan. Naast het 
C-terrein komt een duiveltjesterrein. Oorspronkelijk werd geen 
nieuwe kantine voorzien voor de voetbalclub. Dat zou echter een 
gemiste kans zijn. Nu bevindt er zich een nieuwe polyvalente ruimte 
op de kop van het multifunctioneel gebouw aan de kant van het 
A-plein. De oude kantine wordt afgebroken.
Alles gebeurde in nauw overleg met de clubs, samen met Farys, 
de gemeente en het architectenbureau. Met de praktische tips en 
vragen van de clubs werd telkens rekening gehouden. Het is nu nog 
eventjes wachten op de goedkeuring van de bouwaanvraag om in 
september de werken te kunnen aanvatten.

#aan het woord

Els Kindt is schepen Sport 
en Vrije Tijd. Ze bewaakt 
de samenwerking met de 
sportclubs en integreert 
de visie van CD&V over 
de heraanleg van het 
sportterrein.

Met vragen kan je steeds 
bij haar terecht via:
els.kindt@lichtervelde.be

'Jumelage'
een middel tegen verzuring over de grenzen heen!

Toen ik 10 jaar geleden aangesproken werd mee een verbroedering voor te bereiden tussen onze 
gemeente en het Noord-Franse Vieille-Eglise, hapte ik toe. In eerste instantie niet omwille van de 
inhoud, maar eerder omwille van de vriendschap. Het waren vrienden die me vroegen een positief 
project op te zetten met als basis ‘de chicorei’, historisch gelinkt aan onze beide regio’s. En dat ik 
bedenkingen had over het nut van dergelijke verbroedering is niet overdreven …
Maar we legden de eerste contacten; na een verlovingstijd kwam de offi  ciële trouwerij: we 
verbroederden offi  cieel met de CCRA, de verzameling van gemeentes rond Audruicq.
Zoveel jaren later is het een stabiele relatie geworden. De basiscontacten groeiden uit tot heel 
veel interessante ontmoetingen … Hier geen offi  ciële plichtplegingen van jaarlijkse wensen, maar 
hartelijke samenkomsten tussen verenigingen aan beide zijden van de grens. Positieve mensen die 
elkaar ontmoeten met interessante, muzikale, sportieve en leuke organisaties. Het zijn er téveel om 
op te noemen, en er zitten er voor dit jaar alweer een aantal in de pijplijn…

Het was dan ook méér dan logisch dat Hans Delameilleure, 
bezieler van zoveel optimisme, vorige oktober opgenomen werd 
in de ‘Broederorde van de Cichorei’. En dat is véél meer dan een 
titel die je krijgt voor het uitdragen van tradities en de promotie 
van de cichorei. Het is een bezegeling van vriendschap over de 
grenzen heen! Of het bewijs dat met wat goede wil mensen van 
verschillende pluimage elkaar waarderen over taal en grenzen 
heen …
Wie deelgenomen heeft aan één van de vele ontmoetingen, of wie 
mee was in oktober voor een dagje Noord-Frankrijk, zal getuigen 
van de meerwaarde van het project!

Kaat Lapere
Lid jumelagecomité Lichtervelde



Tijdens de druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie op 14 januari in OC De Schouw werd 
Hans Delameilleure in de bloemetjes gezet. Hij werd verkozen tot gemeenteraadslid 
in oktober 1982. Vanaf januari 1995 mocht hij de schepensjerp omgorden. 21 jaar lang 
zette hij zich met hart en ziel in voor onze gemeente en dit binnen verschillende domeinen:  
jeugd, onderwijs, milieu, verkeer en mobiliteit, wonen, tewerkstelling, toerisme en Europa.  
Zoals afgesproken gaf Hans op 1 januari de fakkel door aan zijn opvolger Steven Bogaert.
We zijn heel blij dat Hans nog verder blijft zetelen in de gemeenteraad en dat hij bereid 
werd gevonden om onze nieuwe fractieleider te worden.
Hans en Caroline... Oprecht dank voor alle inzet en engagement.

#Bedankt, 
Hans!

Hans Delameilleure blijft verder zetelen in de 
gemeenteraad als fractieleider van onze partij.

#waar een wij is, is een weg

Meer dan een politieke partij, is CD&V een beweging van 
geë ngageerde mensen. Via rechtstreekse dialoog schrijft u als lid 
mee aan ons christen-democratisch verhaal. Onze leden maken 
CD&V uniek. Als lid wil u uw visie op mens en samenleving 
vertaald zien in politieke activiteit. Uw lidmaatschap geeft u een 
stem waar we graag naar luisteren. Maak kennis met CD&V!

LID WORDEN?
Spreek één van onze bestuursleden aan. Stuur een mailtje naar 
info@lichtervelde.cdenv.be of registreer je via https://mijn.
cdenv.be/apply/.
Als nieuw lid geniet u het eerste jaar van het voordeeltarief van €6,00.

V.U.: Johan Hoornaert                                                   Volg CD&V Lichtervelde op Facebook    


