
#Bouwenopvertrouwen Programma



In 2012 trokken we met 21 enthousiaste kandidaten naar de 
stembusslag, met een onderbouwd en doordacht plan voor 
de toekomst van onze gemeente. Een plan met een duidelijke 
doelstelling op langere termijn, een plan getiteld “Hooglede-
Gits 2020”. Een voorstel dat door de kiezer werd gesmaakt, zo 
bleek na het tellen van de stemmen.
Vandaag staan we zes jaar verder. Zes jaar van werken aan 
onze lokale leefruimte en gemeenschap. Zes jaar waarin we 
als CD&V-ploeg een duidelijke stempel hebben gedrukt op het 
bestuur van onze gemeente. Maar het werk is nog niet af. Zoals 
we het in 2012 zelf aangekondigd hebben – onze visie is er een 
die de termijn van een legislatuur overschrijdt. 

“Bouwen op Vertrouwen” vat kort en bondig samen wat we in de komende legislatuur verder willen realiseren. Na 
zes jaar besturen is een onderlinge vertrouwensband ontstaan tussen de bestuursploeg en de burgers van onze 
gemeente. Een vertrouwen dat ons zuurstof geeft om verder te doen, verder te bouwen. Een vertrouwen dat een 
bereikbare overheid en een luisterende en adviserende burgemeester in dialoog kan gaan met onze burgers. Om 
samen stappen vooruit te kunnen zetten.

Hoe wij onze gemeente zien evolueren op korte en lange termijn – dat kunt u in ons programma nalezen. Met deze 
folder geven we u onze 12 speerpunten voor de volgende legislatuur mee. Wil u ons volledige programma nalezen 
dan kan dit op de website hooglede-gits.cdenv.be.

Onze ploeg van 21 kandidaten is alvast overtuigd dat dit plan garanties oplevert voor een goede toekomst. Wij 
vragen dan ook uw steun en vertrouwen om ons werk verder te kunnen zetten – verder bouwen op vertrouwen.

Rita Demaré, 
lijsttrekker CD&V Hooglede-Gits (Lijst van de burgemeester)

Bouwen op Vertrouwen
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Wij zijn er van overtuigd dat Hooglede en Gits aangename plekken zijn om te wonen. En dat willen we zo houden en nog verder 
verbeteren. Een dorp waar er plaats is voor jonge startende gezinnen maar ook voor ouderen. Een dorp met een ruim aanbod aan 
vrijetijdsbesteding. Ook de kwaliteit van de leefomgeving, voldoende groene speel- en ontspanningsruimte en doordacht omspringen 
met energie krijgen een belangrijke plaats in onze visie. 

Hooglede-Gits, waar het goed wonen en leven is

1.  Een actief beleid dat renovatie van oude 
 woningen en panden bevordert. 

We zetten in op de verdere uitbouw van een goed 
functionerend woonloket waar burgers advies en 
begeleiding krijgen bij hun renovatieproject: van 
advies op niveau van het bouwplan tot begeleiding 
bij de aanvraag van renovatiepremies. De bestaande 
financiële tussenkomst bij aansluitingswerken 
op het rioleringsnetwerk blijft behouden. Het 
ondersteuningsbeleid voor energiemaatregelen in 
private woningen moet worden uitgebreid.
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3.   Afval en vuilnis, een topprioriteit in een 
 aangename leefomgeving. 

De containerparken in Hooglede en Gits worden 
belangrijke items voor de volgende bestuursploeg. 
Wij willen vooruit in het dossier van de verhuis het 
containerpark te Hooglede. De nieuwe site zal met het 
DIFTAR-systeem werken. Dit zorgt voor een betere 
verwerking, vlottere circulatie van de bezoekers en 
vooral het weren van afval van buiten onze gemeente. 
Anderzijds is er het containerpark in Gits: daar willen 
we minstens alle niet gewogen afvalfracties nog 
kunnen verzamelen. Voor het groenafval zoeken 
we een oplossing om te kunnen wegen, zodat er 
geen aanzuigeffect komt van groenafval uit andere 
gemeenten. Maar voor ons is het duidelijk – het 
containerpark in Gits wordt niet gesloten.

 
2.  Meer groene ontmoetingsplekken op onze gemeente. 

We kiezen er voor een groen ontspanningsnetwerk uit te 
bouwen over de hele gemeente. Een netwerk van groene 
ruimtes waarin iedereen kan wandelen, spelen en ravotten. 
De verbindende wandelwegen en het trage-wegen-netwerk 
moeten een alternatieve mobiliteit daartussen mogelijk 
maken. In de centra van onze dorpen willen we inzetten 
op meer efficiënt openbaar groen. Wij ijveren ook voor 
speelvoorzieningen in elke woonwijk. Wij hanteren het principe 
van de meegroeiende speelpleintjes. De speeltoestellen laten 
mee evolueren met de leeftijdscurve van de wijk zelf. Rondom 
de kerk van Sleihage en de ontmoetingsruimte De Sleedoorn 
willen we de omgeving opwaarderen met groen en een veilige 
speelzone voor kinderen.

4



4. Investeren in een divers vrijetijdsaanbod 
 voor iedereen.

In het centrum van Gits is er een duidelijke vraag naar 
een grote zaal voor evenementen. Dit vraagstuk willen 
we samen behandelen met de toekomstplannen voor 
het Cultureel Centrum in Gits, de school en het klooster. 
Het aanbod aan jeugdinfrastructuur zetten we verder 
op punt – zo willen we op De Geite werken aan de 
huisvesting van de jeugdwerking, de parkeergelegenheid 
en de groene omgeving in het dorpscentrum. Op 
Onledemolen bouwen we het Stationnetje om tot 
kleedkamers voor de nabijgelegen sportaccommodatie. 

5.   Alternatieve groene mobiliteit 
 om onze gemeente duurzamer 
 te maken.

Naast het inzetten op een algemene 
aanpak van de mobiliteit op onze 
gemeente kiezen we voor het 
promoten van vervoersmiddelen 
die minder milieubelastend zijn. De 
gemeentelijke diensten moeten zo 
snel mogelijk verder omschakelen op 
alternatieve brandstoffen. 
Elektrische voertuigen (fietsen en 
wagens) willen we meer promoten. 
Dit kan door het aanbrengen van 
de nodige laadvoorzieningen op 
openbare plaatsen in onze gemeente. 
De laadpalen voor wagens en 
fietsen kunnen op marktplaatsen 
of aan openbare gebouwen 
geplaatst worden om bewoners te 
stimuleren naar deze alternatieve 
vervoersmiddelen over te stappen.

“het is goed wonen in onze gemeente, en dat willen we zo 
houden – een dorp met plaats voor jong en oud”
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onze ploeg staat voor u klaar…

Koningstraat 15
0476 28 33 49

Grijspeerdstraat 45 A
0479 67 96 80

Hardenburg 5
0496 83 36 80

Voskensstraat 19
0496 02 98 89
Kandidaat provincieraadslid

Jan van Halewijnstraat 9 
0492 31 25 77

Bergdal 59
0485 34 92 57

Rodenbachstraat 53 
0498 33 67 30

Akkerstraat 25A
0486 95 41 37
voorzitter CD&V Hooglede-Gits

Pelikaanstraat 30 
0476 38 52 38

Roeselarestraat 48
0476 27 45 53
fractievoorzitter gemeenteraad

Pelikaanstraat 28 
0479 39 59 69

5 6
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2 3 4

Rita DEMARÉ

Grietje VANDEKERCKHOVE

Frederik DEMEYERE

Leen BRUGGEMAN VANDEWALLE

Ilse COGHE

Mieke VANNIEUWENHUYZE

Arne DE BRABANDERE

Gaetan VANTHOURNOUT

Stien GEVAERT

Chris PROVOOST

Lieve VAN DER MEULEN

Lijsttrekker / burgemeester

15 1612 13 14

100% voor Hooglede en Gits
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Hardenburg 5
0496 83 36 80

Leenbosstraat 18A 
0474 28 89 85

Akkerstraat 53 B
0471 55 46 62

Gitsbergstraat 84D
0478 29 18 07
Lid OCMW-raad

Diksmuide Boterweg 15
0477 70 93 78

Breemeerschstraat 3 
0475 80 30 57
Gemeenteraadslid

Grote Stadenstraat 16
0476 56 70 78
Schepen

Gitsbergstraat 123
0472 56 93 37
Lid OCMW-raad

Noordabeelestraat 64 
0497 53 49 29
Gemeenteraadslid

Gitsbergstraat 101
0479 28 88 99
Voorzitter Jong CD&V Hooglede-Gits

Kleine Stadenstraat 85 
0495 41 35 97
Schepen

8 9 10 117

Stephan WYDHOOGE

Pieter DECLERCQ

Gabriel DERUYTER

Jeroen DECORTE

Tom NOYEZ

Emma VANDENBUSSCHE

Rebecca VANOVERBERGHE

Sandra MEERSSEMAN Koen JANSSENS

Rik VANWILDEMEERSCH

Lijsttrekker / burgemeester

18 19 20 2117
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Hooglede-Gits met ruimte voor mobiliteit en ondernemen

Onze gemeente moet verschillende ruimtegebruikers met elkaar verzoenen en daarbij de nodige evenwichten zoeken. Een 
topprioriteit voor onze partij is het aanpakken van het mobiliteitsvraagstuk voor onze gemeente – en meer bepaald het 
verhogen van de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker. Daaraan gekoppeld willen we inzetten op het creëren of 
het invullen van ruimte voor ondernemers in de meest brede zin van het woord

6.  Veilige en 
 doordachte mobiliteit 

Verkeersveiligheid is en 
blijf een absolute prioriteit 
voor onze partij. Onze 
gemeente kampt nog 
op te veel plaatsen met 
overdreven snelheid. Waar 
mogelijk aanpassingen 
in de weginfrastructuur 
doorvoeren, meer 
sensibilisering en 
doorgedreven controles zijn 
volgens ons drie middelen 
om deze problematiek aan 
te pakken. Daarbij krijgen de 
schoolomgevingen speciale 
aandacht.

“de verkeersveiligheid voor stappers en trappers is 
een topprioriteit”
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7.   Meer veilige ruimte  
 voor stappers en  
 trappers

We zetten in op veilige 
voetpaden met voldoende 
ruimte voor kinderwagens, 
rollators en rolstoelen.  We 
voeren de investeringen 
in kwaliteitsvolle 
fietsinfrastructuur op. Na 
de Gitsbergstraat met 
gescheiden fietspad en 
de link met de fietstunnel 
zijn er ook voor de 
Roeselarestraat en de 
Kortemarkstraat dringende 
vragen naar een gescheiden 
fietspad.

8.  Meer ruimte voor ondernemers

Er is een vraag naar bedrijfsgebouwen 
voor kleine lokale zelfstandigen;  
zowel kantoorruimte als kleine 
opslagplaatsen. Als partij engageren 
wij ons om dergelijke faciliteiten uit 
te werken. Op sites met leegstaande 
en verlaten (bedrijfs)gebouwen dient 
verder onderzocht te worden of 
daar dergelijke gebouwen kunnen 
gerealiseerd worden, zogeheten 
bedrijfsverzamelgebouwen. Ook 
de reeds bestaande maar nog niet 
aangesneden zones voor bedrijvigheid 
moeten versneld ontwikkeld kunnen 
worden. Er moet volgens ons ook 
ruimte zijn om startende ondernemers 
te steunen met een premie als ze 
leegstaande gebouwen omvormen en 
als starterslocatie willen gebruiken.

9.  Samen bouwen aan leefbare 
 dorpskernen. 

Een doordachte aanpak waarbij met respect 
voor alle partijen gezocht wordt naar 
evenwichtige mogelijkheden. We willen 
geen dorpskernen bevriezen, maar zoeken 
naar ontwikkelingsmogelijkheden die de 
beeldkwaliteit van de centra niet verder 
aantasten. We willen de beschikbare open 
ruimte maximaal trachten te vrijwaren, omdat 
dit net een typisch element is van het landelijke 
karakter van ons dorp. Een doordacht en 
evenwichtig ruimtelijk beleid – dat is onze visie.
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Hooglede-Gits – zorgzaam en dienstbaar voor jong en oud

Als partij zetten wij onze schouders onder het idee van een zorgzame en dienstbare gemeente. Een gemeente met oog voor 
iedereen, jong en oud. Als CD&V willen we zorgen voor iedereen, en iedereen de zorg bieden die hij/zij specifiek nodig heeft. En 
liefst nog in de eigen omgeving. We kiezen ook resoluut voor kwalitatieve dienstverlening aan alle burgers.

10.   De capaciteit van het woonzorgcentrum en het 
 dagverzorgingscentrum optimaliseren. 

Dit door de oudste kamers van het woonzorgcentrum 
te renoveren en te vergroten zonder capaciteitsverlies.  
We bieden daarnaast een antwoord op de vraag naar 
specifieke ruimtes voor de kortverblijven en andere 
speciale zorggroepen. Deze ruimte kan op een aparte 
campus worden aangeboden – in overleg met alle 
betrokken partijen.

“de oudste kamers van het woonzorgcentrum 
renoveren en vergroten”
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11.   Het hoogstaande niveau van 
 dienstverlening behouden en optimaliseren.

Wij zijn voorstander van het oprichten van een vrijwilligersloket. 
Een aanspreekpunt waar men enerzijds zich kan aanmelden als 
vrijwilliger, en anderzijds waar hulpbehoevenden of organisaties 
die een beroep willen doen op vrijwilligers een geschikte 
kandidaat kunnen zoeken. Na het samenkomen van 
de diensten van het OCMW en de gemeente willen
 wij de openingsuren van beide loketten op elkaar 
afstemmen om een zo breed mogelijke 
aanspreekbaarheid te garanderen, 
zonder de discretie bij bepaalde 
dossiers of bezoeken in het 
gedrang te brengen.

12. Kiezen voor de scholen van de 
 toekomst.

De ‘school van de toekomst’ is voor ons een 
ruime leer- en leefomgeving. Binnen dit divers 
netwerk doen kinderen en jongeren allerhande 
leer- en leef-ervaringen op. Wij willen initiatieven 
als rusthuisklassen en techniekacademie 
verder verkennen en invoeren waar mogelijk. 
Als gemeente moeten we dit stimuleren en 
ondersteunen.

“initiatieven als rusthuisklassen brengen jong 
en oud samen”
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1 DEMARÉ Rita

2 DEMEYERE Frederik

3 COGHE Ilse

4 DE BRABANDERE Arne

5 GEVAERT Stien

6 VAN DER MEULEN Lieve

7 DECLERCQ Pieter

8 DECORTE Jeroen

9 VANDENBUSSCHE Emma

10 MEERSSEMAN Sandra

11 JANSSENS Koen

12 VANDEKERCKHOVE Grietje

13 BRUGGEMAN-VANDEWALLE Leen

14 VANNIEUWENHUYSE Mieke

15 VANTHOURNOUT Gaetan

16 PROVOOST Chris

17 WYDOOGHE Stephan

18 DERUYTER Gabriel

19 NOYEZ Tom

20 VANOVERBERGHE Rebecca

21 VANWILDEMEERSCH Rik

Uw lokale contactpersoon:
Frederik Demeyere
(Frederik.Demeyere@telenet.be)
0486954137

Hoe geldig stemmen?
Binnen eenzelfde lijst kunt u één of meerdere naamstemmen uitbrengen. 
Stem voor zoveel mogelijk kandidaten van onze lijst. Het is voor iedereen een 
volwaardige naamstem.

Volmachtregeling
U kunt een volmacht geven aan elke andere kiezer. Wel kan elke kiezer niet meer 
dan één volmacht krijgen. Meer info over volmachten kunt u verkrijgen bij het 
lokale partijbestuur via info@hooglede-gits.cdenv.be 
of op telefoonnummer 0486 95 41 37 (Frederik Demeyere).

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/hoogledegits.cdenv

hooglede-gits.cdenv.be
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