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Moen is door heel wat ac-
tiviteiten bekend en deze 
hebben het dorp echt op 
de kaart gezet.  CD&V 
sectie Moen juicht dit al-
les toe en vindt het dan 
ook belangrijk dat er op 
verschillende niveaus heel 
wat gebeurt in ons prach-
tig landelijk dorpje.

Lees het hier, op pagina 4!

“In MOEN is er ALTIJD wel 
wat te DOEN!”

De CD&V senioren ontvingen 
Barones Mia Doornaert

Groot bezoek bij de CD&V- senioren 
van Zwevegem  en ruime belangstelling 
voor de causerie van Mia Doornaert, 
columniste bij De Standaard en kabi-
netsmedewerker  van premier Leterme.
Ze leerde hen omgaan met de media. 
In haar eigen, directe en gekende stijl 
wees zij op de macht van de media die 
tot ieders huiskamer doordringt. Het 
was voor velen een heel interessante en 
leerrijke namiddag die afgerond werd 
met een gezellige babbel. Voor herha-
ling vatbaar!
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Moen leeft!

Er valt in Moen echter nog veel 
meer te beleven, want van vrije tijd 
alleen kan je uiteraard niet leven. 
Vandaar dat de talrijke economi-
sche activiteiten in Moen van groot 
belang zijn voor de plaatselijke 
werkgelegenheid. Moen telt in april 
2011 maar liefst 248 zelfstandigen, 
handelaren en vrije beroepen waar-
door we een zeer bedrijvige deelge-
meente zijn. De Moense onderne-
mingen zijn vaak duidelijk zichtbaar 
in het straatbeeld, en dit is vooral te 
danken aan het grote aantal KMO’s. 
CD&V sectie Moen wil in de mate 
van het mogelijke deze handelsac-
tiviteiten steunen en stimuleren in 
hun ontwikkeling, want dat komt 
ten goede aan het Moense sociale 

leven 
en de 

tewerk-
stelling.

Ook de in-
tercommuna-

le IMOG, die 
in Moen gelegen 

is, is een belang-
rijke werkgever voor de streek. 
Deze intercommunale groeide uit 
tot een waar bedrijf. De kleiontgin-
ningssite, die in de jaren veertig van 
vorige eeuw voor het eerst werd 
aangewend als stortplaats, werd 
in de jaren tachtig in exploitatie 
genomen door IMOG en wordt nu 
verder uitgebouwd tot een moderne, 
duurzame en milieuverantwoorde 
afvalbehandelingssite. Dit alles met 
respect voor en betrokkenheid van 
de Moense inwoners.  Vandaar dat 
er geïnvesteerd werd in onder meer 
een groenscherm en zonnepane-
len en ook in de nieuwe laad- en 
loskade die ervoor zal zorgen dat 
het transport op een duurzamere 
manier over het water kan gebeuren, 

waardoor het transport door het 
centrum van Moen beperkt wordt. 

CD&V sectie Moen streeft ernaar 
de Moense economie ten volle te 
laten ontwikkelen met zo weinig 
mogelijk overlast voor de inwoners. 
De omleidingsweg van de Keiberg 
naar de Sluislaan zou het verkeer 
uit het centrum van Moen kunnen 
weren. CD&V blijft ijveren om 
alle betrokken partners van deze 
oplossing te overtuigen en dringt 
aan bij de hogere overheid om dit 
tracé planologisch te voorzien en te 
realiseren.

Naast de bedrijvigheid vindt CD&V 
het eveneens belangrijk dat de 
gemeentelijke dienstverlening zo 
dicht mogelijk bij de inwoners kan 
plaatsvinden.  Zo kan een inwoner 
van Moen 3 keer per week genieten 
van de dienstverlening van de Bibus.  
Naast het volledige bibliotheekaan-
bod heb je op de bus ook de moge-
lijkheid om van de dienstverlening 
van de gemeente en het OCMW te 
genieten.  Mocht u de Bibus nog 

Dankzij het succesvolle ver-
enigingsleven, het Moense 
feestcomité, het sociale 
leven, de school en de tal-
rijke privé-initiatieven valt 
er in Moen altijd wel iets 
te beleven. Denk maar aan 
de Moense ommegang, de 
Moense kermis, de Moense 
kinderfeeste, het Mercarto 
minivoetbaltornooi, de di-
verse activiteiten van onze 
Moense sport-, jeugd- en 
culturele verenigingen, 
alsook de vele andere acti-
viteiten. Kortom: “In MOEN 
is er ALTIJD wel wat te 
DOEN!”
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niet bezocht hebben, dan is het 
zeker de moeite om eens langs te 
gaan en informatie te vragen over 
het heel diverse aanbod. Dienst-
verlening dicht bij de inwoners en 
heel laagdrempelig, ook toegankelijk 
voor mensen met een rolwagen, dat 
is onze doelstelling.

Naast de bedrijvigheid is er in 
Moen ook heel wat beweging qua 
woongelegenheid. Moen telt in april 
2011 maar liefst 2773 inwoners wat 
betekent dat de Moense bevolking 
nog altijd aangroeit. Dit is enerzijds 
een gevolg van het ruime aanbod 
aan woongelegenheden, wat nog 
steeds verder wordt uitgebreid met 
de nodige aandacht voor sociale 
woningbouw.  
Zo is er in Ter Moude een nieuwe 
verkaveling in ontwikkeling waar 
woningen en appartementen komen. 
Dit bouwproject telt in totaal 18 
gebouwen, waarvan 6 sociale wonin-
gen en 42 appartementen, waarvan 
12 sociale appartementen.  Daar-
naast zijn er sinds kort 4 woonkavels 
in de Herembodegemstraat te koop 

aangeboden. Ook in tal van andere 
projecten is er heel wat beweging. 
Met het nodige respect voor het 
uitzicht en de eigenheid van Moen 
kan hieraan gewerkt worden om de 
leefbaarheid voor de Moense dorps-
gemeenschap te optimaliseren. 
Anderzijds is de bevolkingsaangroei 
in Moen een gevolg van onze prach-
tige deelgemeente waar heel wat 

leeft en beweegt.

Tot slot kunnen we zeggen dat het 
in Moen aangenaam is om te leven, 
te wonen en te werken ! 

Isabelle Degezelle 
namens CD&V sectie Moen

Vernieuwing in de kern 
van Zwevegem

Wat kan er hier komen ?
Vooreerst wil de firma Be-

kaert haar kasteel en omge-
ving opwaarderen, binnen een 

groene omgeving.
Daarnaast kan er op de verdere 

terreinen gekeken worden voor een 
goede mix van bewoning tussen 
jong en oud.
Wellicht kan er in deze zone ook 
een retail- (winkel) functie voorzien 
worden.
Tenslotte kan de laatste schakel van 
het Guldensporenfietspad in Zwe-
vegem  tot stand worden gebracht 
met de verbinding Deerlijkstraat – 
Otegemstraat.

Voorwaar een ambitieus plan dat 
een zeer grote meewaarde zal mee-
brengen voor Zwevegem. 
In de gemeenteraad van 28 maart 
2011 werden deze plannen een 
eerste maal toegelicht door de firma 
Bekaert en het betrokken architec-
tenbureau.  Dit met grote consensus 
van zowel de gemeenteraad als de 
OCMW-raad. 

Burgemeester 
Claude Vanwelden

Al geruime tijd zijn er tus-
sen de gemeente  in de 
persoon van de burge-
meester en de firma Be-
kaert besprekingen bezig 
over de herbestemming van 
zone 1 in het centrum van 
Zwevegem.
Het gaat hier om de om-
schrijving van het gebied 
Bekaertstraat – Deerlijk-
straat- Spoorwegbedding – 
Otegemstraat.
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… de gemeente permanent de 
vinger aan de pols houdt inzake 
het dossier van de tunnel voor het 
Guldensporenpad?
Begin maart werden de eerste plan-
nen voorgelegd aan de gemeen-
telijke begeleidingscommissie. In 
mei komt het dossier voor op de 
provinciale begeleidingscommissie 
waarna de aanbestedingsprocedure 
kan opgestart worden. Begin 2012 
kan men dan aan de werken, incl. 
de aanpassingen ter hoogte van de 
Luipaardstraat, beginnen.

… de werkloosheidsgraad in onze 
gemeente amper 4,11% bedraagt en 
wij 1% lager scoren dan het West-
Vlaams gemiddelde en 2% lager dan 
het Vlaams gemiddelde? 

… de tewerkstelling van kansen-
groepen de bijzondere aandacht van 
CD&V wegdraagt? 

… wij “fiere partner” zijn van de 
Beschutte Werkplaats De Waak? 
De groendienst van de gemeente 
werkt al een aantal jaren met hen 
samen voor het groenonderhoud op 
de speelpleintjes.  Wij zijn overtuigd 
van de talenten van de mensen met 
een arbeidshandicap in deze job op 
maat. Waak is, met meer dan 1 700 
bijzondere werknemers, één van de 
grootste werkgevers in de streek.

 … ons eigen Sociaal Economie-
project “de ploeg Proper Zweve-
gem” model stond voor een inter-
gemeentelijk project met de naam 
“Nette regio”?   
Imog wil eenzelfde werking nu uit-
breiden naar de ruime regio. Door 
in te stappen in het regionale project 
bekomen we dit jaar ruim 26 000 
euro extra subsidies. 
Dit komt de tewerkstelling van een 
tiental doelgroepwerknemers te 
goede. 

… het provinciebestuur nu een 
initiatief  “Proper West-Vlaanderen” 
lanceert?

… het tewerkstellingsbeleid een 
onderdeel is van het Lokaal Sociaal 
Beleid (LSB)? 

… CD&V, bij de tussentijdse evalu-
atie van het beleidsplan 2008-2013, 
enkele belangrijke accenten wil 
plaatsen? 

Zorgcoördinatie met klusjesdienst, 
toegankelijke dienstverlening in 
functie van het nieuw Gemeente-
punt, opvoedingsondersteuning, … 

… in 2011 het kanaal Bossuit-Kor-
trijk 150 jaar bestaat?
Heel het jaar door zijn er op, in en 
rond het kanaal festiviteiten ge-
pland.  Eind mei worden windwie-
len langs de oevers geplaatst.  Deze 
windwielen worden gecreëerd  door 
de leerlingen van de Kunstacademie.  
Dit zal zeker een blikvanger worden 
gedurende dit feestjaar.

… Minister Crevits een subsidie 
toekent van 94.608 euro voor de 
heraanleg van een nieuw fietspad in 
Zwevegem, langs de oude spoor-
weglijn Kortrijk-Oudenaarde? 
De aanleg past in de realisatie van 
een fietsroute tussen Zwevegem 
en Avelgem en wordt uitgevoerd in 
opdracht van het provinciebestuur.
Het deel tussen de Otegemstraat en 
de Deerlijkstraat – eigendom van de 
firma Bekaert – zal ook effectief  te 
koop gesteld worden.  Zo blijkt uit 
het masterplan dat Bekaert voor-
stelde op de gemeenteraad.
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