
De voorbije legislatuur is er volgens de 
financiële ruimte werk gemaakt van het 
dringende onderhoud van de voet-
paden in onze gemeente. 
Sinds 2015 is er zelfs extra geld 
vrijgemaakt - een bewuste keuze om op 
kritieke plaatsen te zorgen voor meer 
toegankelijkheid. Hiervoor werd het 
beschikbare budget opgetrokken naar 
158.000 euro in 2016 en 145.000 euro in 
2017. En dit zonder rekening te houden 

met voetpaden die in het kader van 
wegeniswerken heraangelegd werden. 
De voorbije jaren zijn werken uitgevoerd 
in onder andere de Stationsstraat, de 
Schoolstraat, de Kleine Stadenstraat en 
de Gudrunstraat. Ook in Bergdal zijn de 
voetpaden volledig voorzien met    
nieuwe boordstenen en goten. Straks 
zullen ook in de Singellaan de voetpaden 
volledig aangepakt zijn rond het WZC Ter 
Linde waar veel ouderen op stap gaan. 

In de toekomst volgt er verder 
onderhoud en heraanleg op basis van de 
opgestelde prioriteitenlijst. Zo is er in 
2018, 2019 en 2020 telkens 145000€ 
voorzien voor deze werken. Een eerste 
project betreft de voetpaden in de 
Lindenwijk. Ook parkeergelegenheid en 
aanliggende groenzones worden hierin 
meegenomen.
Rik Vanwildemeersch, 
schepen Openbare Werken

COLOFON
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V 
werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie 
aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Frederik Demeyere
(info@hooglede-gits.cdenv.be)
www.hooglede-gits.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
fb.com/hoogledegits.cdenv

in Hooglede-Gits
hooglede-gits.cdenv.be
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Preus op ons dorp
Hooglede en Gits, twee dorpskernen waar het goed wonen en leven is - en 
daar zijn we als CD&V trots op.
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Aan de vooravond van 2018, durf ik al eens 
achterom kijken. Ik zie een lange afgelegde 
weg, waar wij als partij aan gebouwd hebben, 
samen met onze coalitiepartners. Hooglede 
en Gits zijn er als dorpskernen beiden op 
vooruit gegaan. Er is veel werk geleverd aan 
de infrastructuur, maar ook in het rijke 

verenigingsleven is er geïnvesteerd. Ik kan 
niet anders dan besluiten dat ik trots ben op 
het gemeentebestuur en onze partij. Voor 
2018 heb ik dan ook maar 1 wens– met uw 
steun en vertrouwen verder kunnen werken. 
Gelukkig nieuwjaar! 
Frederik Demeyere, voorzitter

Onderhoud voetpaden



Bijna 
900.000 euro 

geïnvesteerd in 
energiebesparende 

maatregelen

Nieuwjaarsontbijt - schuif mee aan tafel !
Noteer het alvast in uw agenda - zondag 4 februari 2018, 9u, Cultureel 
Centrum Gits. 

• Vanaf 9u bieden we u een ontbijt aan, op smaak gebracht door onze 
eigen bestuursleden en mandatarissen. 

• Om 9u30 openen we het officiële gedeelte met een welkomst-
woordje.

• Om 9u45 volgt een inhoudelijk panelgesprek met drie gastsprekers. 
Niemand minder dan Vlaams minister van onderwijs Hilde 
Crevits, Federaal volksvertegenwoordiger Nathalie Muylle en 
gedeputeerde Jean de Bethune. 

• Afsluiten doen we met een traditioneel drankje.
(Meer informatie op hooglede-gits.cdenv.be)
We hopen u talrijk te mogen begroeten !
Het team van CD&V Hooglede-Gits

De afgelopen jaren heeft het gemeentebestuur maar 
liefst 879.580 euro geïnvesteerd in energie-
besparende maatregelen. Net als vele huishoudens, 
bedrijven en andere overheden maakt het 
gemeentebestuur in Hooglede duidelijk de keuze voor 
energie-efficiëntie en een lagere CO2-uitstoot. 
Concreet werd geïnvesteerd in de centrale verwarming van heel 
wat gemeentelijke gebouwen zoals de sporthal in Gits, de 
brandweer in Hooglede, de gemeenschappelijke lokalen van ’t 
Chringene. Maar ook bijvoorbeeld investeringen in LED-
verlichting in de Atlanta Hal.
Heel wat gebouwen werden onder handen genomen. In de 
nieuwe lokalen voor de jeugd- en sportverenigingen in Gits, op 
’t Chringene, werd  gekozen om energiezuinig te bouwen. In de 
kantine en kleedkamers werd maar liefst 290.000 euro 

geïnvesteerd in  een waaier van energiesparende maatregelen: 
een schakelklok voor de centrale verwarming, 
spaardouchekoppen, warm-water-productie door middel van 
doorstromers in plaats van een warmwaterboiler, gebruik van 
regenwater voor het sanitair, ...
Niet enkel in nieuwe gebouwen werden inspanningen geleverd, 
ook in bestaande infrastructuur werden, vaak kleinere, 
investeringen gedaan om energieverspilling tegen te gaan.  
Denk maar aan het installeren van een drukknop met timer voor 
de bediening van de warmwaterboiler in de Hembyze en het 
JOC of het vervangen van de oude gaskachels door een airco in 
het depot in Hooglede. In de brandweerlokalen in Hooglede 
werd dan weer geïnvesteerd in het isoleren van het dak.
Rita Demaré, burgemeester & Arne De Brabandere, 
gemeenteraadslid

Betaalbaar wonen is het doel
De oppositie verspreidt foutieve informatie over het 
woonuitbreidingsgebied langs de Kleine Stadenstraat.  
CD&V reageert: sociale woningen zijn geen stigma - we 
kiezen voor sociale mix.
Het woonuitbreidingsgebied kan enkel aangesneden worden 
voor sociale woningbouw en groepswoningsbouw - dit kader 
wordt ons door de hogere overheid opgelegd en is geen keuze 
van het gemeentebestuur. 
Dit project mikt op een breed publiek. De aangepaste 
inkomensgrens zorgt er voor dat ook jonge gezinnen met 
kinderen hier een thuis zullen kunnen vinden, een probleem in 
vele andere wijken van onze gemeente.
In het aanbod van woningen wordt een mix van typologieën 
ingebouwd, wat voor een divers straatbeeld en een gevarieerd 
marktaanbod zal zorgen. (meer info: hooglede-gits.cdenv.be)

Rita Demaré & Frederik Demeyere

OCMW-raadsleden Rebecca Vanoverberghe en Pieter Declercq 

zetten zich in voor de kwaliteitszorg in WZC Ter Linde.

Digitaal zorgdossier 
In oktober werd beslist het softwareprogramma Zorg+ 
te introduceren binnen het Woonzorgcentrum Ter 
Linde.
Het elektronisch zorgdossier is makkelijk te raadplegen en te 
gebruiken met de tablet. 
Het biedt het voordeel dat alle gegevens  van de bewoner 
(medicatiebeheer, taakplanning van de verschillende 
zorgdisciplines, zorgregistratie en onderlinge communicatie) 
verzameld worden in één dossier waar iedereen met de nodige 
rechten toegang tot heeft. 
Het vermijdt dubbel werk en de bijhorende papierberg en 
bevordert bovendien de onderlinge samenwerking en 
communicatie. 
Het nieuwe pakket werd aangekocht voor net geen 14.000 euro  
inclusief BTW.  Als partij zijn we er van overtuigd dat deze 
digitalisering zal bijdragen aan de kwaliteitsvolle zorg die in het 
WZC Ter Linde wordt verstrekt.

De brede sociale mix in  het woonuitbreidingsgebied Kleine 

Stadenstraat biedt woonkansen voor jonge startende gezinnen.




