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HOOGLEDEGITS .CDENV.BE 

Dit betekent dat de bevolking van Hooglede-Gits de pragmatische 

aanpak van onze burgemeester weet te waarderen. Mensen doorzien 

de mediaoptredens van de oppositie die weinig vernieuwende inhoud 

voor onze gemeente brengen, maar kiezen liever voor de vastberaden 

aandacht voor onze inwoners. 

Met onze partij gaan we er alvast voor de volle 100% voor. Lokaal 

maakt CD&V verder werk van sterk bestuur en goed beheer van onze 

gemeente, samen met onze coalitiepartners. Ook naast de politiek 

willen we onze lokale afdeling wat nieuw elan geven. Een oude traditie 

wordt deze zomer terug van stal gehaald: op 16 augustus geven we de 

eerste editie van onze vernieuwde CD&V-BBQ. Lees hierover verder 

meer: we hopen u alvast talrijk te mogen begroeten…Ten slotte 

wensen we alle inwoners van de gemeente een “goed gezinde” 

zomervakantie toe! 

 

De voorzitters, 

 

Rebecca Vanoverberghe en Frederik Demeyere 

 

Exit verkiezingen, back to reality… 

Op zondag 25 mei koos Vlaanderen een nieuw politiek bestuur. Ook 

onze eigen CD&V burgemeester Rita Demaré nam, op vraag van 

staatssecretaris Hendrik Bogaert, deel aan de “moeder aller 

verkiezingen”.  Ze kreeg de 20ste plaats toebedeeld op de lijst voor het 

Vlaamse parlement. Vanuit deze plaats weet je dat het heel moeilijk is 

om verkozen te worden.  Rita wilde vanuit haar eigen positie de partij 

lokaal en binnen de West-Vlaamse kieskring een duw in de rug geven. 

Een missie die (met NVA als grote uitdager) bij het bekijken van de 

resultaten als volbracht en geslaagd omschreven kan worden. Onze 

burgermoeder haalt binnen de West-Vlaamse kieskring 10796 

voorkeursstemmen. Binnen het kieskanton Hooglede (gemeenten 

Staden en Hooglede samen) is Rita goed voor 1216 voorkeursstemmen. 

In tegenstelling tot haar belangrijkste politieke rivaal, die op de NV-A-

lijst op een betere plaats stond. Hij klopte af op 970 

voorkeursstemmen. In Hooglede zelf onderscheidt Rita zich ook van de 

fractieleider van de oppositie, 815 tegenover 747 stemmen. Lokaal 

heeft CD&V dus goed stand gehouden. 
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Tropische temperaturen, hevige 

onweersbuien, de zomervakantie staat al in de 

startblokken. Speelplein Zoeber heeft voor 

kinderen van 3 tot 15jaar alvast weer heel wat 

te bieden. Tijdens de paasvakantie konden we 

nogmaals vaststellen dat de 

speelpleinwerking een succesverhaal is, met 

maar liefst een gemiddelde van 136 kinderen 

per dag! Met dank aan de animatorenploeg en 

stuurgroep die zich een heel jaar inzetten om 

van deze werking een topverhaal te maken.  

Naast de reguliere werking op het 

speelplein zelf, trekt Zoeber ook dit jaar weer 

“on tour”. Ditmaal met een uitgebreid aanbod 

spelmateriaal in een gloednieuwe 

speelcaravan. Waar en wanneer de caravan 

zal neerstrijken, lees je weldra op de website 

www.zoeber.be. Het zomerprogramma zit 

weer bomvol met activiteiten op ieders maat, 

ook hier verwijzen we graag naar de website. 

Vorig jaar werd de zomer afgesloten met een 

knaller van formaat waarbij maar liefst 2000€ 

werd opgehaald voor het steunfonds Louis 

Tanghe. Ook dit jaar blijft de 

speelpleinwerking niet bij de pakken zitten, de 

afsluiter kondigt zich aan als een evenement 

om “u” tegen te zeggen, er wordt immers een 

ware musical in elkaar gebokst door de 

speelpleinploeg. Met andere woorden, noteer 

allen in uw agenda 29 augustus 2014 “Grim 

Salabim” in de Gulden Zonne! 

Jeugdinfrastructuur is én blijft 

topprioriteit voor Jong CD&V 

Tijdens de gemeenteraadszitting van mei vroeg 

de oppositie (N-VA Plus) een werkgroep in het 

leven te roepen om het jeugd- en sportdomein ’t 

Chringhene verder uit te bouwen. Dit omdat men 

beweert dat er vanuit de verenigingen 

onvoldoende inspraakmogelijkheden waren. De 

meerderheid heeft dit met klem ontkend.  

Jong CD&V pleit al langer voor betere en vooral 

kwalitatieve (jeugd)infrastructuur op verschillende 

plaatsen in de gemeente. Met Pieter Declercq (ex-

jeugdraadvoorzitter) en Arne Debrabandere 

(voorzitter Speelplein Zoeber) in ons team, hebben 

we heel wat kennis in huis en weten we maar al te 

goed wat er leeft bij de verenigingen en wat men 

verwacht. Snel-snel oplossingen zijn hierbij uit den 

boze. 

Naast de overlegmomenten met alle socio-

culturele verenigingen actief op het domein ‘t 

Chringhene, werd eveneens overleg georganiseerd 

tussen de jeugdverenigingen onderling. Hierbij 

werd door de verenigingen zelf een plan naar 

voren geschoven om een huidig lokaal te 

verbouwen teneinde dit lokaal in de toekomst 

beter te kunnen benutten. Mits beperkte 

investeringen, vooral op vlak van energie, werd 

een betere omgeving gecreëerd voor de 

gebruikers.  Een win-win situatie voor zowel 

scouts, Chiro als de gemeentekas. 

We zijn ervan overtuigd dat de aanwezige socio-

culturele verenigingen, na het uitvoeren van de 

geplande werken, zich volop zullen kunnen 

ontplooien en dat zij tijdens de activiteiten niet 

belemmerd zullen worden door een gebrek aan 

infrastructuur of speelruimte. Vele Hoogleedse 

(jeugd)verenigingen moeten het met heel wat 

minder doen. We zullen ons dan ook aansluitend 

concentreren op voldoende kwalitatieve 

(jeugd)infrastructuur ten behoeve van de 

Hoogleedse jeugd- en sportverenigingen. 

 

Jeugdinfrastructuur is én blijft topprioriteit 

voor Jong CD&V 

Speelplein Zoeber neemt vliegende start Jubileum Scouts en Chiro Gits 

Afgelopen maanden was er heel wat 

bedrijvigheid op domein ‘t Chringhene. Zo vierde in 

september Scouts Gits onder de noemer ’50 and still 

scouting’ hun 50ste verjaardag. Eind april was het de 

beurt aan Chiro Gits die evenveel kaarsjes mocht 

uitblazen. Beide gouden jubileums werden gevierd 

met een heus feestweekend boordevol activiteiten. 

Via deze weg willen we beide verenigingen 

nogmaals proficiat toewensen voor hun jarenlange 

inzet voor de Gitse jeugd!   
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Na veertien jaar trokken de organisatoren van Prikkelfestival er vorig jaar 

de stekker uit. Schepen van feestelijkheden Eddy Debruyne kwam, gesteund 

door een door een levendige groep feestvierders, en in samenwerking met het 

OCMW en ouderenadviesraad op de proppen met een nieuw initiatief tijdens 

meikermis, genaamd Meifest.  

De Gulden Zonne liep op vrijdag 2 mei reeds kort na de middag vol voor 

een seniorennamiddag met koffie en taart. De muzikale omlijsting werd 

verzorgd door de covergroep ABBA4U. Heel wat klassiekers passeerden de 

revue. Aan de danspasjes te merken konden velen de namiddag wel smaken. 

’s Avonds kwam de covergroep ABBA4U opnieuw in actie voor het ruime 

publiek. DJ Bram Van Nevel sloot de geslaagde dag af. De start van een 

jaarlijkse traditie, aldus een trotse schepen Eddy Debruyne. 

Meifest, de start van een jaarlijkse 

traditie 
 

 

Wat de Cultuurtrofee betreft: voor de 

vijfde keer al werd een winnaar aangeduid 

(allee, alle genomineerden zijn natuurlijk 

eigenlijk al winnaars!). Een zevende naam 

naast de al bekroonde cultuurtoppers Mark 

Broucke, Jozef Coghe (toen samen met Pros 

Caen en Frans Defour zaliger), Freddy 

Anckaert en Frans Demuynck! 

In zaal Geitenhove werd Willem Boussier 

vereerd met onze tweejaarlijkse 

cultuurtrofee, dit enerzijds als kunstenaar, 

anderzijds als pionier technieker en 

medewerker van de Gulden Zonne. Hij won 

het van de medegenomineerden ‘het 

Kermismaandagcomité en ‘de Heemkundige 

Kring Aubert-Tillo Vanbiervliet’. Anne Marie 

Samyn zorgde voor een mooi kunstwerk en 

dito achtergrondverhaal.  

Hopelijk zijn jullie met z’n allen al affiches 

gaan bijhouden voor editie 2015, volgend jaar 

verwachten we jullie inderdaad met z’n allen 

op de uitreiking van ‘Affiche Awards’! 

Cultuurtrofee 2014 voor Willem 

Boussier 

CD&V Hooglede-Gits nodigt u uit bij onze 
burgemeester thuis: 

zomerbarbecue op zaterdag 16 augustus 2014 

De burgemeester en de mandatarissen van CD&V Hooglede-Gits nodigen 
iedereen graag uit op hun ‘Zomerse barbecue’, die doorgaat op zaterdag 16 
augustus 2014 vanaf 18u00 ten huize Paul Mol en Rita Demaré (Koningstraat 
15, Hooglede).  

Volwassenen betalen €15 – kinderen (<12jaar): €10. Voor deze prijs kan u 
genieten van enkele lekkere stukjes vlees vergezeld van een uitgebreid 
groentebuffet, sauzen en brood. 

Nadien maken we de dansvloer vrij en is er gelegenheid om de beentjes te 
strekken op de muzikale klanken van DJ Clerckie. Voor de kinderen wordt 
kinderanimatie voorzien. 

Reserveren is noodzakelijk via cdenvhoogledegits@gmail.com of via 0486 95 41 37 
ten laatste tegen zondag 10 augustus 2014. 

GRATIS  

CONSUMPTIE 

ter waarde van  €1,50  

bij afgifte van deze bon 

 (1 per persoon) 
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Het OCMW ‘bouwt’ aan een mooie toekomst voor 

Hooglede-Gits. 

De titel mag bij deze letterlijk genomen worden. Naast het verder 

bouwen aan een kwaliteitsvolle dienstverlening voor de inwoners van 

Hooglede-Gits worden er ook druk bouwsteigers opgetrokken. De 

‘Sleedoorn’ (voormalig klooster van Sleihage) werd boven de doopvont 

gehouden. Dit mooie project werd plechtig geopend op zaterdag 26 

april. Het voormalig klooster werd omgebouwd tot een mooi complex 

met 5 woongelegenheden, 4 doorgangswoningen en een paar 

polyvalente zalen. Deze laatste kunnen door zowel particulieren als 

verenigingen via de gemeentelijke verhuurdienst geboekt worden, wat 

een verruiming van het reeds bestaande aanbod betekent. Er werd zo 

een mooie meerwaarde gegeven aan deze site.  

Er is ook schot gekomen in de andere bouwdossiers. In de 

Bruggestraat wordt bij het verschijnen van deze nieuwsbrief van start 

gegaan met het bouwen van 6 sociale woningen. We zijn ook zeer trots 

dat dit project via openbare aanbesteding is toegewezen aan een lokale 

aannemer namelijk de firma Coghe. Ook worden de vervallen huizen 

die in de Hogestraat recht over de Gouden Leeuw binnenkort gesloopt. 

Dit dossier sleepte lang aan daar er fouten in het oorspronkelijk plan 

stonden. Alles moest hertekend worden en het dossier heeft wat 

gependeld tussen Brussel en Hooglede. Als klap op de vuurpijl wordt 

ook in het najaar aangevat met de bouw van de nieuwe vleugel van het 

Woonzorgcentrum Ter Linde. Daar komen zomaar eventjes 45 

woongelegenheden bij. Deze zullen voldoen aan de meest recente 

normen en zullen samen met de uitstekende dienstverlening van de 

zorgverleners voor vele senioren een nieuwe en gezellige thuis worden. 

Verder kunnen we zeggen dat van alle aangeboden diensten binnen 

het Sociaal Huis druk gebruikt wordt gemaakt door de bevolking. Dit 

onderstreept niet alleen de uitstekende werking maar dit toont ook aan 

dat er geen enkele drempelvrees is om die diensten aan te spreken.  

Het sociaal huis is in deze een open huis en zo willen we ons verder 

profileren! 

Koen Janssens 

Lid Vast Bureau en OCMW raadslid 

 

Binnen ons verkiezingsprogramma “Hooglede 2020” was het thema 

“veilig in beweging” één van de zeven ankerpunten. Ondertussen 

werden reeds een aantal knelpunten aangepakt en worden 

toekomstplannen gesmeed. Graag geven we jullie even een 

opsomming mee: 

 -  Op invalswegen waar uit metingen bleek dat de snelheid te 

hoog lag, werden wegversmallingen geplaatst met de nodige 

markeringen. Op de Lokkedyze en de Grijspeerdstraat is dit reeds 

gebeurd. Straks komt er een uitvoering in de Delaeyestraat bij het 

naderen van de Hazewind. Op St Jozef wordt de wegversmalling 

aangepast zodat deze makkelijk kan worden weggenomen tijdens de 

plaatselijke wielerwedstrijd. 

 - In de Gitsbergstraat worden de gevaarlijke bronzen 

afscheidingspalen vervangen door zachte flexibele paaltjes. Dit in 

afwachting van de aanleg van het gescheiden fietspad waarvan de 

plannen momenteel in opmaak zijn.  

 - Enkele trage wegen op de gemeente, die vaak een 

verkeersveilige oplossing bieden, werden vorige winter genivelleerd 

en verhard ten goede van de zwakke weggebruikers.  

 - In de Koolskampstraat worden ter hoogte van het 

Dienstencentrum Gid(t)s 3 oversteekplaatsen voorzien op een 

verhoogd plateau, in een 30 km zone, zodat rolstoelgebruikers  en 

voetgangers veilig kunnen dwarsen.  

 - Ter hoogte van de oversteek van de Beverenstraat –

Honzebrouckstraat wordt in de toekomst een 

fietserstunnel  gerealiseerd. Hoe het kruispunt wordt ingericht voor 

andere weggebruikers wordt, rekening houdende met de ontsluiting 

van de toekomstige verkaveling, momenteel onderzocht. 

- Ter hoogte van beide scholen in de Hogeschool komt er een 

accentverliching van het zebrapad zodat dit duidelijker en veiliger 

wordt. 

Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. Veilige wegen met 

afgescheiden fietspaden en conflictvrije kruispunten zijn een blijvend 

aandachtspunt in onze gemeente. ‘Trage’ wegen en oog voor 

verkeersveiligheid in de nabijheid van schoolomgevingen is en blijft 

een prioriteit voor CD&V Hooglede-Gits en voor onze coalitie.  

 

Tijdens het Pinksterweekend kregen we heel wat onweer te 

verwerken. Al bij al kwamen we er goed van af in vergelijking met andere 

regio’s in West-Vlaanderen. Graag geven we jullie wat tips mee wat je 

kan doen indien onweer voorspeld wordt, of in geval er schade wordt 

geleden. 

• plaats vooraf zoveel mogelijk zaken binnen, zoals 

tuinmeubelen, trampoline, ...  

• blijf kalm en ga enkel buiten indien nodig 

• indien de tussenkomst van de brandweer gewenst is, 

belt u het nummer 112, met vermelding van het 

exacte adres (gemeente, straat en huisnummer)  

• na het noodweer maakt u foto's van de eventuele 

schade, verwittigt u uw verzekering en de gemeente 

051 20 30 30 of via info@hooglede.be. Indien de 

brandweer bij u ter plaatse geweest is, zal de 

gemeente u zelf contacteren. Dit alles om over 

voldoende informatie te beschikken voor het 

indienen van een aanvraag tot erkenning als 

natuurramp. 

Knelpunten met betrekking tot wateroverlast of erosie kunnen steeds 

bezorgd worden aan schepen Rik Vanwildemeersch. 

Het OCMW ‘bouwt’ aan een mooie toekomst voor 

Hooglede-Gits. 

Veilig in beweging. 

Wat in geval van noodweer? 


