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Bezoek aan het 

Europees Parlement
Inschrijven kan via:

verhaeghe.bart@skynet.be

#terugblik #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...
● Delphy Denoo sinds maandag 27 juni in de gemeenteraad
zetelt in de plaats van Ann Gunst? Ann Gunst vervangt
Delphy in de OCMW-raad.
● Wendy Compernol Wouter Marchand vervangt in de gemeenteraad sinds maandag 26 
september. Meer informatie vindt u verder in dit blad.
● Buurtmomenten georganiseerd worden om naar uw boeiende suggesties over het beleid in 
onze gemeente te luisteren? Misschien viel er al of valt er binnenkort een uitnodiging in uw bus!
● Wendy Compernol en Jonas Vanhee fiere ouders werden van een flinke zoon, Tibo Vanhee?
● Ook Delphy Denoo en Pieter-Jan Windels zich 'mama' en 'papa' kunnen noemen. Hun zoontje 
heet Robbe  Windels.
● Hans Delameilleure en Caroline Deklerck werden voor de eerste keer opa en oma. Hun 
dochter Tine is mama geworden van een zoontje Oscar.

10 november 2016
Pyjamawandeling

voor kinderen
Ten Boomgaerde

vanaf 19 uur
Meer informatie via onze website.

27 januari 2017
Nieuwjaarsreceptie

OC De Schouw
vanaf 19 uur

Buurt
momenten

voor uw boeiende 
suggesties over het 

beleid in onze
gemeente

in de
F. Timmermanslaan

en 
Cardijnlaan.

Deelname
levend tafelvoetbal
Veldkermesse 2016

XII werken
van Jong CD&V

Jong daagde oud(er) uit!
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#aan het woord

Een WIJze start!
Naar aanleiding van het nieuwe schooljaar schonk CD&V Lichtervelde een 
speelgoedpakket aan elke basisschool in Lichtervelde.

Op 1 september 2016 verraste CD&V Lichtervelde alle basisscholen 
door hen een speelgoedpakket te schenken naar aanleiding van het 
nieuwe schooljaar. Het geschenkenpakket werd op de speelplaats 
achtergelaten door één van onze bestuursleden op de vooravond 
van het nieuwe schooljaar. Op deze manier willen wij de Lichterveldse 
basisscholen een hart onder de riem steken en onze waardering uiten 
voor de belangrijke taak die ze opnemen voor de Lichterveldse jeugd.

Ondanks alle knelpunten die het Vlaamse onderwijs kent, zetten 
directeurs, leerkrachten en schoolmedewerkers dagelijks hun bes-
te beentje voor om onze kinderen op te voeden. Een opvoeding die 
tegenwoordig een must is om mee te kunnen draaien in onze 
samenleving. Dat verdient een extraatje!

De Valke 't VLOT Het Beverbos

Steven Kindt 
Voorzitter 
Jong CD&V
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#update

Uitvoering Masterplan Sport uitgesteld
De werken werden een jaar verschoven

met het oog op zo min mogelijk hinder voor de clubs.

In onze vorige folder werden de plannen voor de 
vernieuwingen van het sportterrein verduidelijkt. 
Deze vernieuwingen bieden een antwoord aan heel 
wat noden op infrastructureel vlak. De uitvoering 
van de werken werd openbaar aanbesteed, in 2
percelen: ruwbouw & afwerking (perceel 1) en
omgevingsaanleg (perceel 2).

Er werden drie off ertes ingediend voor perceel 1 en slechts één voor perceel 2. We 
stellen vast dat er een bijzonder groot verschil is tussen het inschrijvingsbedrag en 
het geraamde budget. Als een goede huisvader werd daarom beslist deze procedure te 
beëindigen en een nieuwe, aangepaste gunningsprocedure op te starten met meerdere 
percelen.
In overleg met de sportclubs is beslist de uitvoering van de werken met een jaar te
verschuiven (september 2017). De planning van de werken was reeds opgemaakt met 
het oog op zo min mogelijk hinder voor de clubs. Dit staat ook in de aangepaste
planning voorop. De verschuiving in timing bezorgt geen extra hinder. 



#waar een wij is, is een weg

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

Bedankt Wouter!

 
Als partij stellen wij voor aan het college
van burgemeester en schepenen om dit
schepenambt tot het einde van deze
legislatuur niet meer in te vullen en de
bevoegdheden te herschikken binnen het
college. Tijdens de komende weken  gebeurt 
een zorgvuldige overdracht van de lopende 
dossiers.
In de gemeenteraad van 26 september legde 
de opvolger, Wendy Compernol, de eed af 
als nieuw gemeenteraadslid. 

Begin deze maand nam Wouter Marchand ontslag als schepen en
gemeenteraadslid. Wouter heeft een stevige politieke carrière 
binnen de Lichterveldse  CD&V-afdeling. Als schepen behartigde 
Wouter de domeinen fi nancieel beheer, bedrijventerreinen, lokale 
economie, personeel en gezondheid.
Vanuit CD&V bedanken we Wouter voor zijn engagement en
gedrevenheid. Als inwijkeling vond hij vrij snel zijn weg in het 
politieke landschap en verdiende hij snel zijn strepen door zijn 
enthousiaste en doordachte aanpak van dossiers.
Wij respecteren de beslissing van Wouter, maar vinden het wel 
bijzonder jammer. We zijn tevreden dat hij zich verder blijft
inzetten voor CD&V.

Naam: Karien Beernaert
Actief in jeugdhuis van 
februari 1994 tot 1997
Naam toenmalig JOC:
Het Andere Geslacht
Locatie: voormalig café 'De 
Sportvriend'
Topactiviteit: de eer-
ste CD-legging, dit was de 
opening van het nieuwe 
JOC met optredens door
plaatselijke bands.

Uitkijken naar het nieuwe jeugdontmoetingscentrum (JOC)
Café 'De Hoepel' werd onlangs afgebroken. We vroegen enkele bekende oudgedienden naar hun
ervaringen tijdens hun periode in het toenmalig JOC!

Naam: Hans Delameilleure
Actief in jeugdhuis van 
1978 tot 1983
Naam toenmalig JOC:
De Inktvis
Locatie: 1. Koolskampstraat, 
2. Weststraat, 3. Hoek Kools-
kampstraat en Potteriestraat, 
4. Statiestraat
Topactiviteit: weekend met
de kern in Westouter en
laddercompetitie

Café 'De Hoepel' werd vóór de
afbraakwerken onder handen
genomen met graffi  ti tijdens
'Probeer et ut' voor Lichterveldse 
jongeren.

De werkgroep 'JOC' werkt druk 
aan plannen voor het nieuwe 
Jeugdontmoetingscentrum. Dit 
gebeurt met een grote zorg voor 
de wens van onze jongeren en 
een optimaal gebruik van de site.


