
Of het nu over begraafplaatsen, verkeers-
veiligheid,dorpskernvernieuwingen, 
sporten of een landbouwramp gaat: 
Lieven & Johan krijgen een positief rapport 
van de inwoners. 
LIEVEN : “De snelheidsremmende verkeers-
maatregelen zorgen voor een verhoogde 
veiligheid voor alle verkeer.  Dat resulteerde 
ook in veiliger  schoolomgevingen o.a. in 
Langemark, Poelkapelle en Sint-Juliaan.   De 
aanleg van het  afgescheiden fietspad in de 
Houthulstseweg loopt vertraging op maar 
eenmaal afgewerkt, wordt  dit ongetwijfeld 
een meerwaarde voor  fietsers. Het opvolgen 
van de dorpskernvernieuwing in het centrum 

van Langemark blijft uiteraard een kerntaak. 
JOHAN : "De schattingscommissie n.a.v. de 
landbouwramp (droogte voorjaar 2017) 
bezocht reeds alle gedupeerden en biedt 
ondersteuning bij het opmaken van 
schadedossiers.  Op sportief vlak mag onze 
gemeente op het hoofdpodium met 
sportieve hoogtepunten als Lakosta, 
Bakelandtloopcriterium en de  Kermis-
duathlon, stuk voor stuk mooie 
samenwerkingen.  En  in Bikschote zijn ze 
alvast content met de dorpskern-
vernieuwing.  Eind goed, al goed".
CD&V : Een positief  rapport waarvoor we 
jullie hartelijk danken!

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking 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:
Gerdi Cailliau (Voorzitter)
(gerdi.cailliau@telenet.be)

Volg ons op Facebook:
fb.com/CDenVLangemarkPoelkapelle

in LANGEMARK-POELKAPELLE
Langemark-Poelkapelle.cdenv.be
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FINANCIEEL 
GEZOND !
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" Langemark-Poelkapelle in de top 
60 van structureel financieel 
gezonde gemeenten (308) ."

Op vraag van Vlaams parlementslid 
Koen Van den Heuvel (CD&V) gaf 
Minister Homans de meest recente 
cijfers vrij over de autofinan-
cieringsmarge, de belangrijkste 
parameter om de structurele 
financiële gezondheid van de 
gemeente te bepalen.
En wat blijkt?
We staan in de top 60 in Vlaanderen.
 Als inwoner mag u daar gerust fier 
op zijn. Meer nog, sedert 2007 heeft 
de gemeente geen enkele lening 
hoeven aan te gaan. Laat u dus het 
hoofd niet op hol brengen door 
enkelen die het tegendeel beweren. 
Let wel, In de top 60 staan van 
financieel gezonde gemeenten 
betekent niet dat we een rijke 
gemeente zijn. Zuinig omspringen 
met het budget blijft de boodschap. 

Top 60 : Structureel 
                financieel gezond !

Marleen is er voor iedereen ...

Lieven & Johan : vertrouwen  in de 
kracht van ervaring.

Maddy heeft er zin in ...

Top 60-plaats voor 
onze gemeente: 
structureel 
financieel gezond!

LIEVEN & JOHAN : VERTROUWEN IN DE 
KRACHT VAN ERVARING



Schepen Marleen Soete maakt 
haar reputatie van bezige bij 
méér dan waar.

Marleen is er voor 
iedereen... 
Fenomenaal cultuurparcours van Schepen Soete!

Een pluim voor de 
technische dienst
Wie in november onze begraafplaatsen 
heeft bezocht kon er niet naast kijken. De 
meeste bezoekers waren enorm 
opgetogen over de grondige metamorfose 
die de begraafplaatsen hebben 
ondergaan. Niet alleen de uitvoering maar 
ook het mooie ontwerp is van de hand van 
onze eigen technische dienst. De 
verhoging van de bereikbaarheid en de 
groene aanpak worden erg gewaardeerd 
door de bezoekers. De aanpak van CD&V-
Schepen Lieven Vanbellegem wordt ook 
door de technische dienst fel gesmaakt. 
Chapeau Lieven !

Schepen Marleen Soete maakt haar 
reputatie van bezige bij méér dan waar.  
De voorbije legislatuur legde ze een 
fenomenaal  cultuurparcours af.  Teveel 
om alles op te sommen dus vroegen we 
raad aan Marleen. Wat maakt haar het 
meest trots? 
MARLEEN: "Mensen  samenbrengen 
bezorgt mij nog altijd de meeste 
voldoening.  Hen zien genieten, een 
glimlach,  een woordje  van dank, dat 
sociale weefsel verbinden, daar doe je het 
toch voor? De talrijke herdenkingen, en de 
gezellige culturele activiteiten  liggen bij 
velen vers in het geheugen. Gin Belet?,  ART-
TRACES, Lapoloco, 't Is te doene, de 
volksverhalenroute, HoLa PoSta, Klapz!, 
de boekenkaftdag, de techniekacademie,  
de cultuurbus, dag van de jeugdbeweging, 
de druk bezochte speelpleinwerking, 

taxicheques , ... de lijst lijkt eindeloos. 
De integratie van de diensten cultuur, 
sport, jeugd en toerisme  tot  één team 
"Ontspannen" leidde al tot mooie 
samenwerkingen met verenigingen. Ik 
denk bvb. aan de Langemarkse kermis 
met de duathlon, Caféklapz  en  de 
bierquiz. Met o.a. de aankoop van 
digiborden en ergonomisch school-
meubilair  voor  't Bikschooltje neem ik ook 
mijn taak als schepen van Onderwijs ter 
harte. Ook in de Madonna mogen ze 
terecht  "preus lik fjirtig" zijn met hun 
muzikale bijdrage aan de Vredeswakes.  
Straks  toosten we op het nieuwe jaar. Ik 
wil nù reeds  iedereen - maar vooral àlle 
vrijwilligers - bedanken voor de 
inspanningen die jullie zullen leveren op 
cultureel vlak!  Jullie zijn de échte kraks ! 

Babymassage?  Pubers in huis? 
Het huis van het Kind biedt opvoedingson-
dersteuning en preventieve gezondheids-
zorg voor toekomstige mama's of jonge 
moeders met gratis infosessies rond the-
ma's zoals: een baby op komst?, baby-
massage. Ben je dus op zoek naar steun of 
heb je twijfels en vragen rond opvoeding? 
Dan kan de gezinsondersteuning je hulp en 
een antwoord bieden (bvb. pubers, ADHD-
gezinnen). Elk jaar wordt een gezinswan-
deling georganiseerd met onderweg 
workshops door welzijnsdiensten zoals CLB 
en CAW. 
Via de Pamperbank worden overschotjes 
van luiers ingezameld zodat ook kansarmen 
zich aan een gunstig tarief een pakket luiers 
kunnen aanschaffen. Een heel handig 
boekje is de Rechtenkenner waarin staat 
waar je allemaal recht op hebt.

De Stek - De Krune  
Dienstencentrum De Stek organiseert   acti-
viteiten voor 6o-plussers. Dat maakt het in 
WZC De Boomgaard bij momenten gezellig 
druk.  Het dorpsrestaurant De Krune, de 
warme maaltijden aan huis, de verhuur van  
volkstuintjes; het zijn stuk voor stuk succes-
verhalen.  Maar wat brengt de toekomst?

1 secretaris en 1 financieel beheerder ?
De Vlaamse regering verplicht gemeenten 
en OCMW's om vanaf 2019 te werken met 1 
secretaris en 1 financieel beheerder.  Op de 
website van de VVSG ( vereniging van Steden 
en Gemeenten) geldt onze gemeente als een 
praktijkvoorbeeld. Want reeds in 2006 

werd gekozen voor 1 financieel beheerder, 
en sedert 2011 heeft de gemeente 1 
gemeenschappelijke secretaris. Daar   waar 
veel gemeenten nog moeten beginnen. 
Burgemeester Alain Wyffels toont zich 
opnieuw een man met een uitstekende 
toekomstvisie. Volgens VVSG :  Sluitstuk van 
dit proces wordt de nieuwe aanbouw van 
het gemeentehuis zodat er uiteindelijk 1 
administratief centrum met 1 centraal 
onthaal ontstaat. Een functioneel gebouw 
dat in  tijden van wilde fusieverhalen haar 
nut zal bewijzen.  

Sluit je aan bij CD&V en beslis mee over 

jouw toekomst !

Samenwerking met 
lokale handelaren  
Onlangs is het busje voorgesteld dat 
gesponsord wordt door lokale 
handelaars. Het OCMW neemt de verze-
kering, het onderhoud en de brandstof 
voor haar rekening. Aan de sponsoring is 
ook een goed doel gekoppeld. Een mooie 
win-win voor iedereen. OCMW-voorzitster 
Maddy Bouden zorgt meteen voor de 
nodige basismobiliteit voor de bewoners 
van het WZC en de kids van de BKO.  

Sluit je aan bij CD&V en beslis mee over jouw toekomst !

MADDY : "WIJ MAKEN SAMEN 
LANGEMARK-POELKAPELLE !"
OCMW-voorzitter Maddy Bouden heeft er duidelijk zin in. De recente succes-
volle samenwerking met de lokale handelaren is daar een mooi voorbeeld van. 
Maar Maddy zet niet alleen haar schouders onder " Kom op tegen Kanker" ...

“Burgemeester Alain 
Wyffels toont zich 

opnieuw een man met een 
uitstekende 

toekomstvisie.”


