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Onze ervaren en 
dynamische  
CD&V- ploeg heeft 
bewezen dat ze haar 
ambities kan waarmaken. 
We zijn “preus ip” onze 
stad en we willen met  
enthousiasme ook de 
komende jaren ons 
project realiseren.

Rik Soens is de enige 
Waregemnaar op de  

CD&V-lijst voor de 
Provincieraad.  

Stem uw Waregemnaar  
terug in de Provincieraad  

op plaats 4!

V.U.: Stefaan Lambrecht, Stationsstraat 185, 8790 Waregem • Verkiezingsdrukwerk 14 oktober 2018
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Je kan meerdere kandidaten 
op deze lijst je stem geven.

Zie ons volledig programma op

www.waregem.cdenv.be



Morgen, willen we ook ‘Preus ip Waregem’ blijven.
Er staan nog veel projecten op stapel, die we graag met uw steun willen realiseren.

Groen

Sport

Jeugd

ZorgDienstverlening Mobiliteit

Wonen

Economie

Aandacht voor 
natuurbehoud.  
Het belangrijkste geplande 
project is de herwaardering 
van de Gaverbeek als tweede 
groene as in de stad naast de 
prachtige Leievallei. 
De komende jaren zal 
ook verder geïnvesteerd 
worden in de aanleg van 
gescheiden rioolstelsels, wat 
meteen ook een volledige 
vernieuwing inhoudt van de 
wegeninfrastructuur in de 
ruime omgeving. 
Goed te Beaulieu 
wordt gerestaureerd en 
geïntegreerd in de groene 
long van onze stad. 
Park de Mote in Desselgem 
wordt uitgebreid.
De Zavelputten in Desselgem 
(5ha) en de Oude-Leie arm in 
Sint-Eloois-Vijve hadden we 
graag verder ontwikkeld.

Belangrijke betaalbare 
woonprojecten die wij 
ondersteunen, staan op stapel, 
onder meer:
• Dompelpark (±100 woningen)

• Transvaalstraat (±40 woningen)

• Spoorweglaan en de 
Schoendalestraat in  
Sint-Eloois-Vijve (±120 woningen)

• Fabrieksstraat (±100 woningen)

• Oude brandweerkazerne  
(±30 woningen)

Met de KMO-zones 
“Groenbek” en “Windhoek” 
(Transvaal) hebben we  nieuwe 
mogelijkheden geboden voor 
startende of  uitbreidende 
bedrijven. En met succes, want 
bijna alles is volzet. Daarom ook 
is de realisatie van een nieuwe 
KMO-zone “ Blauwpoort “ met 
een directe ontsluiting naar 
de E17 onze  ambitie voor de 
eerstvolgende jaren.  
Verder voorzien we de 
renovatie van Het Pand in 
het teken van citymarketing. 
Landbouw blijft ook van groot 
belang, niet alleen economisch 
maar ook ter vrijwaring van 
de meer dan 1.500 ha open 
ruimte in Waregem.

De komende legislatuur is 
de uitbreiding en renovatie 
van het cultuurcentrum De 
Schakel een prioriteit. 

Daarnaast staat ook het 
opwaarderen van ons erfgoed  
op de agenda. We denken 
hierbij onder meer aan het 
Kasteel Casier, het Goed te 
Nieuwenhove, het domein 
De Raedt en de site Goed te 
Beaulieu.

Op sportief vlak staat 
Waregem reeds lang op  
de eerste rij. We verwelkomen 
het Belgisch Kampioenschap 
wielrennen op de weg in 
2021. De komende 6 jaar 
willen wij kunstgrasvelden in 
de deelgemeenten aanleggen 
naar analogie met deze van 
Racing Waregem.
Als paardenstad wordt ook 
verder geïnvesteerd op de 
hippodroom, onder meer 
met de bouw van nieuwe 
aangepaste stallingen.

Een maximale participatie aan 
het kleuteronderwijs en een 
sterk basisonderwijs vormen 
een stevig fundament voor 
alle kinderen. 
Concreet voorzien wij de 
bouw van lokalen voor Akabe 
Funk en een renovatie van de 
andere jeugdlokalen.
De jeugdbewegingen 
kunnen blijven rekenen 
op ondersteuning van hun 
werking.

Wij willen het aanbod van 
allerlei thuiszorgdiensten 
verder stimuleren en 
ondersteunen. Hierbij zijn ook 
de mantelzorgers onmisbaar. 
Daarom verdienen ze verdere 
begeleiding en ondersteuning.
De vraag naar opvang- 
mogelijkheden, vooral voor 
oudere inwoners, blijft stijgen. 
Samen met partners, actief in 
de ouderenzorg, werken wij 
daarom aan de realisatie van  
nieuwe woonzorgcentra op de 
Karmel en in Beveren-Leie. 

Waregem als smart-city. 
De digitalisering van onze 

maatschappij is volop bezig en 
we moeten als stad mee zijn 

met deze evolutie.  
Zo zal je als Waregemnaar 

voor alles ook via een digitaal 
loket de stadsdiensten kunnen 

raadplegen. 

Het centrum van Waregem 
moet vlot bereikbaar zijn. 
We willen doorgaand verkeer 
en het moeilijke busverkeer 
weren uit het centrum en 
prioriteit geven aan de fiets. 
Waar het mogelijk is, komt er 
een afgescheiden fietspad en 
in de smallere straten wordt 
zone 30 ingevoerd. Gefaseerd 
worden dit fietsstraten (ook 
de winkelstraten), waar de 
auto wordt gedoogd en steeds 
voorrang moet geven aan het 
fietsverkeer. 
Bijzondere aandacht zal 
hierbij besteed worden aan de 
schoolomgevingen waar de 
veiligheid van de kinderen een 
topprioriteit is.
Aangepast openbaar vervoer 
tussen de deelgemeenten 
op maat van senioren en 
mindervaliden zal onderzocht 
worden.

• Uitbreiding van  “Ten Anker“ 
(±16 woningen)

De wijkcomités willen we 
blijvend ondersteunen. Ook de 
feestcheque voor buurtfeesten, 
waardoor het wij-gevoel in 
onze stad sterk verhoogt 
en dit beleid wordt verder 
gezet en versterkt. Daarnaast 
creëren we rustplaatsen met 
zitbanken, picknicktafels, … in 
de wijken.

We willen ook een veilige stad 
zijn voor iedereen.  
Het is dus belangrijk dat  de 
centrale diensten van politie 
en brandweer van de regio 
blijvend in onze stad gehuisvest 
worden. 
Daarom willen we daar een 
belangrijk punt van maken.

Een belangrijk project wordt 
de herinrichting van de 
Gentseweg, waarbij de stad 
een belangrijke financiële 
bijdrage zal leveren.
De verdere uitbouw van 
de fietssnelweg naast de 
spoorweg naar Kortrijk staat 
ook op de agenda. En tot slot 
een fietsbrug over de Leie in 
Beveren-Leie.
Op het vlak van de veiligheid 
worden bijkomende ANPR-
camera’s geïnstalleerd en 
worden de trajectcontroles 
uitgebreid. 

Nieuwe stallingen

De Gaverbeek

Fietssnelweg

Cultuur
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