
10 WERKEN IN HOOGLEDE-GITS

“Bouwen op vertrouwen”

   MET CD&V AAN HET STUUR, 
DE LIJST VAN BURGEMEESTER RITA DEMARÉ



Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 vormde de CD&V-
ploeg onder leiding van burgemeester Rita Demaré (zelf goed voor 1433 
voorkeursstemmen) een coalitie. Met veel goesting werden de handen 
uit de mouwen gestoken voor Hooglede-Gits en al haar inwoners. 
Vandaag, bijna zes jaar later, staan we voor nieuwe verkiezingen. Tijd 
om even achterom te kijken en de realisaties op een rijtje te zetten. 
We vatten de voorbije jaren met 2 kernwoorden samen: “bouwen” en 
“vertrouwen”. 

Er werd de voorbije jaren gebouwd - en dit mag letterlijk en figuurlijk 
worden opgevat. We hebben gebouwd aan infrastructuur en aan 
dienstverlening, maar ook aan relaties en netwerken. Steeds met het 
oog op de toekomst van onze gemeente. Steeds in dienst van onze inwoners en met een waakzaam oog op de beschikbare 
middelen.
We hebben opgebouwd, maar ook afgebouwd, zoals bijvoorbeeld de financiële schuld van onze gemeente.

En misschien wel het belangrijkste, we hebben gebouwd aan vertrouwen. Het vertrouwen van u, de kiezer. Uw vertrouwen is 
en blijft onze grootste drijfveer. Uw steun heeft onze mandatarissen, raadsleden en partijbestuur gedreven om zich 100% in te 
zetten elke dag opnieuw. Omgekeerd heeft onze bestuursploeg 
ook vertrouwen teruggeven aan u, de kiezer. Inspraak op 
wijkniveau, dialoog met een bereikbare overheid en een 
burgemeester die luistert, adviseert en antwoordt.

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 
oktober 2018 vragen wij opnieuw uw steun en uw vertrouwen. 
Want bouwen is een werk van lange adem. Bouwen met een 
visie op de toekomst van onze gemeente, vraagt vertrouwen. Wij hebben een plan voor de toekomst van onze gemeente, uw 
gemeente. Geef ons de kans dit plan verder te realiseren en af te werken.

CD&V Hooglede-Gits, de lijst van burgemeester Rita Demaré, gaat 100% voor de toekomst van Hooglede-Gits en al haar 
inwoners. Wij willen verder, bouwen op vertrouwen

Rita Demaré en Frederik Demeyere

“Woont u graag in Hooglede-Gits?”

“93 % zegt JA!” *

“Bouwen op vertrouwen”

*: Bron “Jouw gemeente in cijfers – Hooglede – editie 2018 – statistiek Vlaanderen – Agentschap Binnenlands Bestuur – Vlaamse Overheid”2



In de voorbije legislatuur heeft het gemeentebestuur onder leiding van CD&V burgemeester Rita Demaré hard gewerkt om de 
voorzieningen voor burgers en verenigingen te optimaliseren. Hierdoor geniet elke inwoner van een kwalitatieve dienstverlening 
door het gemeentebestuur en kunnen tal van cultuur- en sportverenigingen terecht in aangepaste en moderne infrastructuur.

I. Kwalitatieve dienstverlening voor alle burgers

’t Chringene - nieuwe lokalen voor de 
jeugdverenigingen van Gits

Speelpleinsite Hooglede - nieuwe infrastructuur voor de 
speelpleinwerking en de jeugdverenigingen van Hooglede 
krijgt vorm

Uitgebreide openingsuren gemeentelijke diensten

Trimard - een 
bereikbaar en 
uitnodigend 
informatiepunt voor 
vrije tijd

Organisatie van 
gemeentelijke kermis 
in Hooglede, de 
nieuwjaarsreceptie 
en kerstmarkt

Gulden Zonne - investering in de infrastructuur, de uitrusting en 
de programmatie van het cultureel centrum

87% tevreden over loketvoorzieningen

82% tevreden over sportaccommodatie

80% tevreden over culturele voorzieningen

84% tevreden over aanbod 
activiteiten voor ouderen
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II. Gemeentelijke verkeersinfrastructuur grondig aangepakt

Vorige bestuursploeg beet zich de tanden er op stuk, wij beten door – een 
veilig gescheiden fietspad met behoud van het nostalgische zicht  van de 
Gitsbergstraat, kostprijs voor de gemeente 240.000 euro aankoop gronden 
en 260.000 euro voor ondergrondse nutsvoorzieningen en verlichting 
(project in uitvoering). De aanleg zelf van het fietspad wordt uitgevoerd 
door de provincie.

Landelijke wegen vragen veel 
en duur onderhoud, vaak 
onzichtbaar. Jaarlijks goed voor 
meer dan 500.000 euro. onder 
andere de Koolskampstraat 
met ingrepen ten behoeve van 
de veiligheid.

Inzetten op een verhoogde verkeersveiligheid in 
de schoolbuurten met dynamische borden zone 
30 en de fluo Victor aan de oversteekplaatsen. 
Het budget voor het onderhoud van voetpaden 
werd verhoogd van 55.000 euro tot 145.000 euro 
per jaar.

Snelheidsbeperkende toegangspoorten met meer en 
makkelijk te onderhouden groen in het straatbeeld

CD&V werkte mee aan een grondige en gefaseerde herinrichting van de gemeentelijke verkeersinfrastructuur. 
Sommige van deze ingrepen kosten veel geld maar blijven vaak onopgemerkt, vandaar enkele voorbeelden.
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III. De voorbije 6 jaar geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen

Vele kleine rationele ingrepen in sturing van verwarming en waterverbruik maken samen 
een groot verschil, de gemeente doet hier een inhaalbeweging die haar vruchten afwerpt. 
Momenteel wordt de nieuwe verwarming in de Gulden Zonne aangepakt. 

Op vandaag rijden 
al 2 wagens van de 
technische dienst op 
CNG – en er is perspectief 
voor uitbreiding in de 
toekomst.

Groenonderhoud: de 
medewerker van de 
groendienst onderhoudt 
het dorpscentrum van 
Hooglede met deze 
elektrische bakfiets.

Het gemeentebestuur investeerde bijna 1 miljoen euro in energiebesparende maatregelen – een grote stap in de 
goede richting, maar er is nog werk aan de winkel. Naast ingrepen in onze infrastructuur werd ook de werking van de 
technische dienst “vergroend”.
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IV. Een gezonde geest in een gezond lichaam

Een nieuw professioneel BMX-parcours met de steun van de Provincie 
West-Vlaanderen, in uitvoering.

Investering in nieuwe verlichting op de voetbalterreinen.

De aanleg van 
2 tennispleinen 
en dit jaar de 
aankoop van het 
Stationnetje nabij 
Groep Gidts.

Inwoners van Hooglede-Gits kunnen binnenkort 
aan voordeeltarief gaan zwemmen in nieuwe 
zwembad Sportoase Schiervelde te Roeselare.

Een breed en gevarieerd aanbod aan sportactiviteiten 
dankzij de sportdienst en de vele sportverenigingen.

Dankzij inspanningen van onder meer CD&V stimuleert het gemeentebestuur beweging en recreatie en draagt het 
bestuur zo bij aan de algemene gezondheid van onze inwoners.
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V. Onderwijs en kinderopvang als kwalitatieve basisvoorziening

Het deeltijds 
kunstonderwijs 
werd ondersteund 
met aankoop van 
muziekinstrumenten en 
inrichting van leslokalen, 
momenteel wordt een 
lokaal omgevormd tot 
atelier.

Een professionele kinderopvang met een team van 20 
medewerkers en een goed reserveringssysteem.

Voor alle 
schoolkinderen van 
de gemeente wordt 
fairtrade chocolade 
voorzien met 
Sinterklaas en wordt 
actief ingezet op de 
schoolfruitactie.

Huis van het Kind - 1 centraal adres voor alle vragen over de 
opvoeding en de gezondheid van onze oogappels, met betere 
en efficiëntere dienstverlening.

Het gemeentebestuur heeft de voorbije jaren geïnvesteerd in een goed aanbod aan onderwijs en kinderopvang. Een investering 
die loont en door de bevolking duidelijk wordt gesmaakt.

88% tevreden over kwaliteit 
kinderopvang

95% tevreden over aanbod kleuter- en 
lager onderwijs

91% tevreden over onderwijsvoorzieningen
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VI. Zorgaanbod in onze gemeente werd uitgebreid en aangevuld

Met het gemeentebestuur was en is CD&V pleitbezorger om het zorgaanbod uit te breiden en 
breder uit te rollen. Een inspanning die duidelijk vruchten afwerpt.

De mantelzorgpremie werd aangepast waardoor meer mensen 
er maximaal gebruik van kunnen maken.

Het woonzorgcentrum Ter Linde werd uitgebreid tot 
140 bedden, met een haalbare wachtlijst als gevolg – 
ondertussen worden plannen gemaakt om de kleinere 
kamers te vergroten.

Het dagverzorgingscentrum draait op volle capaciteit en 
vormt een goede aanvulling op de bestaande thuiszorg.

89% tevreden over gezondheidsvoorzieningen

84% tevreden over oudervoorzieningen
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VII. We beheren de financiën als een goede huis”moeder”

VIII. Duurzaam bouwen en wonen wordt de nieuwe maatstaf

Het gemeentebestuur heeft 6 jaar hard gewerkt om een financieel evenwicht te bereiken, in samenwerking met verschillende hogere 
overheden.  We hanteren hierbij 1 gezonde huisregel: niet meer uitgeven dan wat er binnen komt. 

Het gemeentebestuur heeft ook werk gemaakt van duurzaam bouwen en wonen in Hooglede-Gits. Een trend die in nieuwe 
projecten zal worden doorgetrokken naar de toekomst toe.

De gemeentelijke 
schuldenlast in 
afgelopen zes jaar 
teruggedrongen van 
1700 naar 1250 euro 
per inwoner.

Bijna 30% van de 
omgevingswerken 
speelpleinsite Zoeber 
worden door de Provincie 
en Europa gefinancierd - 
goed voor 227.500 euro.

Twee ingrepen in het trage wegen netwerk 
krijgen 31.000 euro subsidie van de Provincie.

Grijs maar wijs, tijd 
om te renoveren: een 
begeleidingsproject 
voor 60-plussers om de 
woningen aan te passen 
met het oog op de 
energiefactuur. Indien 
vragen neem gerust 
contact op.

Subsidies energiebesparende maatregelen, 
goed voor 30.000 euro per jaar.

Opmaak van een ruimtelijk 
plan voor het centrum van 
Gits, om de beeldkwaliteit 
en de leefbaarheid van 
het dorp te garanderen. Er 
wordt plaats voorzien voor 
nieuwe woongelegenheden 
door middel van creatieve 
architectuur.

Het project Groote Oorlog werd afgewerkt met 
de inhuldiging van het paviljoen aan de Duitse 
Militaire Begraafplaats - op het totale project 
krijgt de gemeente ruim 500.000 euro subsidie 
van de Vlaamse en de Provinciale overheid.
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IX. Droge voeten in Hooglede en Gits

Jaarlijks wordt voor 50.000 euro aan ingrepen en 
aanplantingen gedaan om bodemerosie een halt toe 
te roepen. (foto INAGRO)

In samenwerking met de Provincie werd ruim 800.000 
euro geïnvesteerd in waterbuffering en aanpassing 
van de grachtenstructuren om het centrum van Gits 
te vrijwaren van wateroverlast. Wanneer de kans zich 
voor doet wordt dit verder uitgebreid in samenwerking 
met de Provincie en Infrax.

Gecontroleerde afvloei van hemelwater via overstroombare groene 
speelruimte of wadi op ’t Chringene.

Droge voeten in Hooglede en Gits – dat was het opzet van een actieplan om waterbeheersingswerken uit te voeren over de hele 
gemeente. Meteen ook een aanknopingspunt om erosie op landbouwgrond een halt toe te roepen. Een hele reeks ingrepen die 
ook mogelijk werden door de goede samenwerking met het provinciebestuur.
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X. Doordachte groene ingrepen in het straatbeeld

CD&V was de voorbije zes jaar verantwoordelijk voor het groenbeleid op onze gemeente. Naast een stipte aanpak van de netheid in 
het straatbeeld ook tijdens koude wintermaanden met sneeuw, is ook de vergroening van versteende plaatsen in de centra ingezet.

Groenaanleg parkeerzone huis Persyn: inventief 
combineren van groen in straatbeeld en op gevels 
maken openbare ruimte aangenamer.

Bermbeheer met extensief maaien geeft 
de verschillende soorten vegetatie een 
groeikans en is bovendien goed voor de 
insectenpopulatie.

Gedurfde aanpak 
en omvorming van 
begraafplaatsen 
met duurzame 
beplanting, 
sterretjesweides, 
herdenkingsbomen 
en aangepaste 
opwaardering van 
oudstrijderszones.

De jaarlijkse geboorteboomplantactie met ongeveer 40-50 nieuwe 
bomen voor onze pas geboren kinderen.

De geslaagde 
aanpak van de 
Pastorietuin en 
tuin Ter Linde – een 
samenwerking met 
Stadslandschap 
‘t West-Vlaamse 
Hart via het 
project dorpskern-
accupunctuur.

75% 
tevreden over 
voldoende aanbod 
groen in de buurt

95% 
tevreden 
over huisvuil-
voorzieningen
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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
www.hooglede-gits.cdenv.be

Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid of de werking van CD&V 
in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en neem contact op. 
Wij komen ook bij u langs en gaan graag het gesprek aan.

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

www.hooglede-gits.cdenv.be
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