
Alle gemeentelijke infra-
structuur wordt voorzien 

van AED toestellen

Nieuwe bewegwijzering 
industriezone 

Deerlijk-Waregem

Driesplein 
in een nieuw

kleedje
Start 

woonproject 
‘De Sneppe’

Deerlijk is 
officieel een
hartveilige 
gemeente

Gemeente koopt 
voetbalkantine 
Sint-Lodewijk

Opening 
sociale woningen 
op de Molenhoek Opening buurthuis 

in Sint-Lodewijk

Deerlijk wordt
bekroond met
het SAVE label

Deerlijk en Anzegem gaan samen
een nieuw zwembad bouwen

Uitbreiding natuurpark
Wijmelbroek i.s.m. 

Natuurpunt Gaverstreke

Start grote wegenis-
werken Stationsstraat

Renovatiewerken 
in school ‘De Sam’

Start van het Mobiel 
Dienstencentrum

Zelfoogstboerderij 
(CSA-project) verhuist naar

groter terrein op de Statiewijk
Gemeentescholen halen
topscore na doorlichting

Nieuwe douches en toiletten
voor de Sporthal

Gemeentelijke zalen
worden opengesteld
voor privé verhuur

Kind & Gezin verhuist naar
een nieuw onderkomen in

Centrum Deerlijk

Nieuwe KMO zone
Brandemolen op

voormalige BST site

Deerlijk en Anzegem
gaan samen een

nieuwe brandweer-
kazerne bouwen

2013
2014

Muur van Deerlijkse 
kunstenaars 

Nieuwe kleedkamers voor
voetbalclub Deerlijk Sport

Nieuwe fietsroute de
‘elfstenentocht’ onthult

oorlogsverhalen 
Unieke verkeerscampagne 

‘Veilig naar school’ treft raak

Start grote renovatie-
werken d’Iefte

Unieke samenwerking
containerparken van Deerlijk,

Wielsbeke en Waregem

Ruimte om te 
ondernemen:

nieuwe KMO zone
‘De spijker’ 

Gemeente koopt 
de kinderboerderij

i.s.m. met Bokkeslot vzw Inspraak Deerlijknaren 
voor toekomst van 

huidige brandweersite 
in het centrum

Heraanleg van de parking 
in de Guido Gezellelaan 

Aanpassingswerken 
kruispunt Belgiek 

(coördinatie Vlaams Gewest)

Start project 
Volkstuinen in Deerlijk 

op de Statiewijk

Herinrichting 
begraafplaats St.-Lodewijk

Bouw van een nieuw
intergemeentelijk 

zwembad met Anzegem

Uitbreiding van de 
gemeentelijke school 
‘De Beuk’ en ‘De Kim’

Start bouw 
van de nieuwe 

brandweerkazerne

2014
2015 2015

2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

Integratie 
OCMW en gemeente

Start bouw 
fietsersbrug over N36 

Start bouw  kinderdagverblijf
‘De Braamrakkertjes’

Renovatiewerken 
St.-Columbakerk

Info-avond over de 
toekomst van de site 

Sint-Annakerk Start herdenking
100 j. Groote Oorlog

Nieuw initiatief 
‘Huis van het Kind’ 
ter ondersteuning 

voor gezinnen Natuurpark ‘Bonte Os’ 
officieel geopend i.s.m. 
Natuurpunt Gaverstreke

Jeugd ondertekent 
De Lawaaier-charter



Ruim over halfweg nemen wij u graag even mee doorheen het parcours van de reeds uitgevoerde en nog geplande
realisaties van onze gemeentelijke meerjarenplanning 2014-2019. Een mooi traject werd al afgelegd, enkele mooie
zaken nog te realiseren. Deerlijk is een gemeente volop in beweging.

We blikken ook al verder vooruit, want tal van toekomstprojecten worden nu volop voorbereid. Zo is er onder meer
het  bouwdossier  van  het  intergemeentelijk  zwembad,  de  nieuwe  invulling  van  de  oude  brandweersite  die  een
kwalitatieve opwaardering van ons centrum moet worden en de grote uitbreidingswerken van de gemeentescholen
De Beuk en De Kim.

Onze mandatarissen zetten zich elke dag opnieuw in, met hart en ziel, om ervoor te zorgen dat morgen nog net iets
beter wordt dan vandaag. Een politiek mandaat vraagt verantwoordelijkheid, en die weegt niet licht. Het is geen job
als een andere, maar een opdracht die je krijgt van andere mensen, om hen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen
en te verdedigen. Werken aan de toekomst van onze gemeente is onze dagelijkse ambitie.

Inzetten op een sterke communicatie met onze inwoners werd daardoor een van onze grootste speerpunten. Maan-
delijkse publicaties in een Deerlijks informatieblad, onze huis-aan-huis folder, diverse digitale media en vooral een
voortdurende actieve aanwezigheid op allerhande evenementen die plaatsvinden in onze levendige gemeente. 

Wij wensen u alvast een prettige eindejaarsperiode toe, 
en een heel gelukkig en gezond 2018, een jaar vol nieuwe kansen.

Yves Vande Wiele Claude Croes

Voorzitter CD&V Deerlijk Burgemeester CD&V Deerlijk

Om een antwoord te bieden op de dringende nood voor zwemwater voor al onze scho-
len, hebben Deerlijk en Anzegem de handen in elkaar geslagen om samen een nieuw
zwembad te bouwen. We kiezen bewust voor een functioneel zwembad. Tot op heden
kunnen onze schoolkinderen nog terecht in buurgemeenten, maar binnenkort komt daar
ook een einde aan. Na de schooluren zal het zwembad toegankelijk zijn voor onze lokale
zwemverenigingen en alle sportieve baantjestrekkers. Het bouwdossier wordt momenteel
volop voorbereid en we plannen in september 2019 het zwembad te kunnen openen. 

In Deerlijk zijn er ook vele jongeren die via inspraak en debat wensen deel uit te maken
van het beleid van morgen. Omdat het ook over hun toekomst gaat. Het is belangrijk
om  te  weten  wat  echt  leeft bij de jongeren, hun stem moet gehoord worden om zo
invloed te kunnen hebben op het lokale beleid. 

Daarvoor werd in Deerlijk Jong CD&V opgericht. 
Goede initiatieven van jongeren moeten ondersteund worden! 
Jong CD&V maakt integraal deel uit van het bestuur van CD&V Deerlijk. 
Interesse? Mailen kan naar jongcdenvdeerlijk@gmail.com  
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Staand v.l.n.r.: Jo Tijtgat, Kaat Olivier, Carl De Donder, Marleen Prat, Ann Accou, Veronique Vercaempst, 
Yves Vande Wiele, Louis Haerinck, Martine Denijs, Claude Croes, Regine Rooryck, Tom De Roo,
Eddy Benoit, Louis Vanderbeken, Janneke Depla, Sabine Michiels, Jurgen Beke
Zittend v.l.n.r.: Ingrid Deroubaix, Lies De Witte, Vincent Vercruysse

Intergemeentelijk zwembad

Begin juni werd het startschot gegeven voor de toekomstige invulling van  de  huidige
brandweersite.  Alle  geïnteresseerde  Deerlijknaren kregen de kans om enkele ontwerpen
te bespreken en om zelf aanvullende of nieuwe voorstellen te doen. Dit participatie traject
verloopt in verschillende fases om uiteindelijk tot een definitief masterplan te komen in
de loop van 2018.

Burgerparticipatie en Inspraak

De uniforme havennummering als bewegwijzering in onze industriezone Deerlijk-Ware-
gem zorgt ervoor dat vrachtwagens sneller hun weg vinden en zo niet nodeloos moeten
rondrijden. De reconversie van de oude BST-gebouwen in een nieuwe bedrijvenzone en
de ontwikkeling van de nieuwe ambachtenzone ‘De Spijker” langs de Vichtesteenweg,
onderstrepen onze aandacht om te zorgen voor een sterk evenwicht tussen wonen en
werk in onze gemeente. Ook wordt er nog steeds volop ingezet om het zuidelijk gebied
langs de E17 als uitbreidingszone voor industrie te laten goedkeuren door de hogere
overheid.

Ruimte om te ondernemen in Deerlijk

Net zoals in vele andere gemeenten, werden in Deerlijk sedert 2013 belangrijke bespa-
ringsbeslissingen genomen om de structurele kosten onder controle te houden, om zo
de nodige investeringen te kunnen uitvoeren. De totale belastinglast per inwoner behoort
tot de laagste in onze regio. De schuld per inwoner daalt reeds voor het vierde jaar op
rij, en de financiële draagkracht van onze gemeente staat terug op een gezond niveau.
Klaar voor de toekomst!

Financieel beleid: Inspanningen lonen

Het CD&V-bestuur van Deerlijk wenst u 
een prettig eindejaar en een gelukkig nieuwjaar!

Er werd geïnvesteerd in een nieuw gebouw met kleedkamers en douches voor voetbal-
club Deerlijk Sport. Begin 2018 zal ook de parking volledig heraangelegd worden.   

Nieuwe kleedkamers voetbal

De gemeente heeft een uitgebreid aanbod aan kleuter- en lager onderwijs, waarin alle
onderwijsnetten vertegenwoordigd zijn. Hier zijn we heel fier op en willen we blijvend in
investeren. De grote renovatiewerken in De Sam zijn afgewerkt. In 2016 werd een pand
aangekocht voor de uitbreiding van klaslokalen voor De Kim en binnenkort wordt de
speelplaats van De Kim volledig heraangelegd. In 2019 starten de grote uitbreidingswer-
ken van de gemeenteschool De Beuk. 

Investeren in onderwijs

Voor deze twee realisaties zijn we afhankelijk van de werkplanning van de Vlaamse over-
heid. De budgetten zijn al lang goedgekeurd, het licht staat op groen, maar de uitvoering
werd jammer genoeg op de lange baan geschoven. Intussen is de aanleg van de fiet-
sersbrug gestart, deze zal in gebruik kunnen worden genomen in het voorjaar van 2018.
De  beloofde  start  van  de  heraanleg  van  het  kruispunt  van  de  Belgiek  wordt  telkens
achteruit geschoven. Ook nu belooft de hogere overheid de werken begin volgend jaar
aan te vangen. CD&V Deerlijk blijft hierop aandringen.

Fietsersbrug N36 en Kruispunt Belgiek

Louis Vanderbeken 
(voorzitter Jong CD&V)
Tom De Roo
Lies De Witte 
(ledenverantwoordelijke)


