
Mensen worden pas echt gelukkig in 
een omgeving waar ze zich thuis voelen. 
CD&V zet dan ook in op mooie lokale pro-
jecten in elke gemeente, ook bij ons. Dat 
gaat echter niet zomaar in 1, 2, 3. Een 
gemeente kan niet zonder samenwer-
king met de hogere overheden. En om-
gekeerd!

Zo zagen we in Langemark-Poelka-

pelle o.a. de restauratie van de Beeuw-
saertmolen, de aanleg van nieuwe ri-
oleringen in Poelkapelle en Bikschote 
en vooral de bouw van een nieuw woon-
zorgcentrum en buitenschoolse kin-
deropvang. Deze projecten kwamen tot 
stand dankzij de samenwerking met het 
Vlaamse, Belgische, ja zelfs op het Eu-
ropese niveau. Zonder die samenwer-

king zou onze gemeente er niet zo fraai 
uitzien!

Al de voorgestelde projecten zijn geen 
loze verkiezingsbeloften, maar werden 
al in ons meerjarenplan opgenomen.

Denk daaraan als u een weloverwo-
gen stem wil uitbrengen op 25 mei. Een 
stem voor CD&V is (ook) het verschil ma-
ken in uw buurt.

STERKER VLAANDEREN, STERKER LANGEMARK-POELKAPELLE

INFORMATIEBLAD CD&V - JAARGANG 13 - MEI 2014

LANGEMARK-POELKAPELLE.CDENV.BE
SAMEN 

WERKEN 

LOONT! 



4

Sterkere samenwerking
Sterkere buurten

STERKER  
VLAANDEREN,
STERKER LAND

CD&V is de enige partij met een sterke na-
tionale én lokale verankering. Zo bouwen 
we samen aan het Vlaanderen waarin we 
graag willen leven.

Overal waar opbouwend werk wordt ge-
daan vind je CD&V’ers. Waar de nood er is, 
gaan we tot de actie over en werken we sa-
men op verschillende beleidsniveaus. Door 
de zaken samen aan te pakken, samen cre-
atief te zijn en samen te ondernemen blij-
ken we tot grote daden in staat: projecten 
en realisaties waar we allemaal goed ge-
zind van worden, tot voordeel van iedereen.

WZC De Boomgaard
Eigentijdse ouderenzorg in eigen gemeente

Op 23/11/2012 opende minister Hilde Crevits het gloednieuwe woonzorgcentrum de 
Boomgaard. De komst van de Boomgaard zorgde voor een nieuwe dynamiek van de 

ouderenzorg in Langemark-Poelkapelle. In het dorpsrestaurant De Krune ontmoeten senioren 
elkaar tweemaal per week voor een lekkere maaltijd en een gezellig samenzijn.

OCMW-voorzitter Maddy Bouden over WZC 
De Boomgaard: “Het OCMW en de Vlaamse 
Overheid investeerden hier samen in een 
nieuw woonzorgcentrum. Momenteel 
wordt volop gewerkt aan de plannen voor 
de uitbreiding met 
een extra vleugel 
en nieuwe diensten. 
Betaalbare zorg blijven 
aanbieden in eigen 
gemeente , dat blijft 
onze prioriteit.”

Veilig fietsverkeer

Dagelijks dwarsen fietsende scholieren de drukke Noorderring in 
Ieper. Minister Hilde Crevits keurde de bouw van een fietserstunnel 

onder die gewestweg goed. Daardoor zullen veel ouders hun kinderen 
met een geruster gevoel naar school zien vertrekken.

Minister Hilde Crevits: “in 
Langemark-Poelkapelle staan 

belangrijke investeringen in nieuwe 
fietspaden gepland. Binnenkort start de 
aanleg van een vrijliggend fietspad aan de 
Houthulstseweg en ook de plannen voor 
een nieuw fietspad tussen Langemark en 
Poelkapelle zijn in voorbereiding.”

Schepen Marleen Soete: “De aanleg van een 
nieuwe rotonde langs de Houthulstseweg 
zorgt voor een veiliger kruispunt met de 
Stadensteenweg en Klerkenstraat. Samen 
met de aanleg van het nieuwe fietspad 
wordt ook de Houthulstseweg zelf volledig 
vernieuwd. Een goede zaak voor de verbinding 
met Houthulst en Diksmuide!”
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Dorpskernvernieuwing 
Langemark
Volgend jaar van start

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

Schepen Lieven Vanbelleghem: “Als de 
gezinspartij bij uitstek vinden wij de zorg voor 
onze kinderen heel belangrijk. Daarom werd 
de voorbije 6 jaar geïnvesteerd in een nieuwe 
buitenschoolse kinderopvang in Langemark. 
Nu is Poelkapelle dringend aan vernieuwing 
toe. Momenteel wordt volop onderzocht als 
dat in de kerk kan. Zo komt er in 
Poelkapelle niet alleen een nieuwe  
kinderopvang, maar krijgt ook de 
kerk een meer publieke invulling. 
Daarvoor kunnen we rekenen op 
subsidies van Vlaanderen.”

Onlangs keurde minister Joke Schauvliege 
de subsidie van 3.500.000 euro goed 
voor de aanleg van nieuwe riolen in de 
dorpskern van Langemark. Daardoor kan 
de dorpskernvernieuwing in 2015 opgestart 
worden.

Investeren in propere waterlopen
Bikschote aangesloten op waterzuivering

Schepen Johan Vanysacker: “Binnenkort is de 
volledige riolering van Bikschote vernieuwd 
en zijn alle woningen aangesloten op een 
nieuwe waterzuiveringsinstallatie. 
Daarnaast krijgt binnen deze 
bestuursperiode, 
naast de dorpskern 
van Langemark, ook 
de Gistelhofstraat een 
nieuwe riolering”.

Investeren in onze toekomst met respect voor het verleden

Schepen Lieven Vanbelleghem, 
gemeenteraadslid Eddy Vanacker en OCMW-
raadsleden Tom Willemyns en Jan Halewyck 
willen dat hun kinderen opgroeien in een 
gemeente die hen alle kansen op ontplooiing 
biedt.
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Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst 

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een 
sterke toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

“Het OCMW en de Vlaamse Overheid 
investeerden hier samen in een nieuw 
woonzorgcentrum. Betaalbare zorg blijven 
aanbieden in eigen gemeente , dat blijft 
onze prioriteit.”

Onlangs keurde minister Joke Schauvliege 
de subsidie van 3.500.000 euro goed voor 
de aanleg van nieuwe riolen in de dorps-
kern van Langemark. Daardoor kan de 
dorpskernvernieuwing in 2015 opgestart 
worden.

Er komt in Poelkapelle niet alleen een 
nieuwe kinderopvang, maar ook de kerk 
krijgt een meer publieke invulling. Daar-
voor kunnen we rekenen op subsidies van 
Vlaanderen.
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