
“Het komende jaar trekken we met 
onze ploeg de baan op, we komen tot 
bij jou aan de deur. Want ons project is 
ook uw project.” 

Huis van het Kind 
geopend

In het weekend van  3 december werd in 
Hooglede onder ruime belangstelling en 
in aanwezigheid van Bart Tommelein, 
Viceministerpresident van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van energie, 
financiën en begroting; het gloednieuwe 
Huis van het Kind geopend. 

Het spiksplinternieuwe Huis van het Kind is 
een modern gebouw geworden met 
toekomstmogelijkheden. Een plek waar alle 
kinderen welkom zijn. 

Het huis van het Kind in Hooglede wil vooral 
en huis zijn voor alle kinderen, want alle 
kinderen: huidige en toekomstige, moeten 
de beste kansen krijgen. 
“Ook kinderen die het om één of andere 
reden wat moeilijker hebben, moeten een 
leuke kindertijd kunnen beleven en een 
mooie toekomst tegemoet gaan en dus met 
de beste liefdevolle zorgen omringd 
worden”, merkte een bezoeker op.

Minister Bart Tommelein wenste het 
Hoogleedse gemeentebestuur proficiat met 
deze mooie realisatie die de dienstverlening 
naar jonge ouders aanzienlijk zal verhogen.

bron: Eric Vanhooren, nieuwsblad.be

Naar goede traditie organiseren we opnieuw een 
nieuwjaarsmeeting met onze lokale CD&V-afdeling. 

Op zondag 15 januari 2017 ontvangen we niemand minder dan Minister Koen 
Geens als gastspreker. Samen met het bestuur kijken we even vooruit wat het 
nieuwe jaar ons zal brengen. U komt toch ook?

Programma 
10u30: ontvangst 
10u45: verwelkoming door  voorzitter Frederik 
Demeyere
11u00: toespraak Minister  Koen Geens 
11u30 tot 14u00: Receptie met een hapje en een 
drankje 

Inschrijven is niet nodig, iedereen welkom !!

Een jaar van verandering
We nemen afscheid van Eddy Debruyne als 
gemeenteraadslid en schepen. Maar we 
verwelkomen Tom Noyez als nieuwe schepen, 
en Koen Janssens als kersvers 
gemeenteraadslid. bovendien wordt Tom 
Noyez vervangen als lid van de politieraad door 
Arne De Brabandere.

NIEUWJAARSRECEPTIE
ZONDAG 15/1/2017
GULDEN ZONNE

Fietsen langsheen de Groote Oorlog
COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking 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
(Frederik.Demeyere@telenet.be)
www.hooglede-gits.cdenv.be

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

in Hooglede-Gits
hooglede-gits.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-Hooglede-Gits december 2016
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Vanwege onze CD&V-ploeg in 
Hooglede-Gits wens ik u alvast een 
voorspoedig en gelukkig 2017 toe. 

Zoals het past aan het begin van een 
nieuw jaar, neem ik samen met de 
bestuursploeg een engagement op. 
Komend jaar mag u ons in uw buurt 
verwachten, op het wijkplein of aan uw 
voordeur. We willen het met u samen 
hebben over de toekomst: uw 
toekomst, de toekomst van onze 
gemeente. 
Hou dus alvast uw brievenbus en onze 
website in de gaten.

2017 wordt een druk 
jaar ...

Frederik Demeyere, voorzitter

Als schepen bevoegd voor Toerisme ben ik 
fier deze nieuwe fietsroute te kunnen 
voorstellen.
Een tocht van 40 km langs de belangrijkste 
plaatsen op onze gemeente waar de 
geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog nog 
tastbaar is. Je maakt er kennis met de harde 
realiteit van een oorlog in de eigen achtertuin. 
Langs de route staan er een twintigtal borden 
opgesteld met foto’s en teksten die die plaatsen 
terug tot leven brengen zoals die een eeuw 
geleden bestonden. 

Als gemeentebestuur danken we van harte 
allen die aan de realisatie van deze fietsroute 
hebben meegewerkt, en we hopen op die 
manier het oorlogsverhaal tastbaarder 
gemaakt te hebben… 

Eddy Debruyne, schepen van Toerisme
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De ploeg van CD&V Hooglede-Gits hoopt u te 

mogen ontvangen op 15 januari aanstaande.



Op 25 oktober laatstleden richtten de 
milieudiensten van Hooglede, Kortemark 
en Staden ism de respectievelijke 
milieuraden een infomoment duurzaam 
wonen en verbouwen in. 

De infoavond werd geopend door schepen 
Rik Vanwildemeersch. In zijn inleiding 
verwees hij naar de trend om meer in te zetten 
op BEter reNOveren (BENOveren).  Een term 
die verwijst naar een getrapte aanpak van het 
bestaande woningenpatrimonium in 
Vlaanderen, met doordachte ingrepen die 
een wezenlijk verschil maken. 

Ook de gemeentebesturen van Hooglede, 
Staden en Kortemark willen dit probleem 

aanpakken en de nodige steun voorzien voor 
onze burgers.  Want een goed geBENOveerde 
woning heeft een aantal voordelen: een 
lagere CO2 uitstoot, een lagere 
energiefactuur, een hogere wooncomfort en 
een hogere waarde op de woningmarkt. 

De OCMW-raad keurde op 17 december 2007 
het reglement inzake verlening van een 
mantelzorgtoelage goed. Deze premie wordt 
toegekend aan de personen die voor hun 
zorgbehoevende familielid zorgen, dit als 
waardering voor hun inzet. Om aanspraak te 
maken op de mantelzorgpremie moet zowel 
de zorgverlener als de zorgbehoevende aan 
een aantal voorwaarden voldoen. 

Na evaluatie werden in de raad van november 
2016 een aantal wijzigingen voorgesteld: zo 
wordt de minimumleeftijd die de 
zorgbehoevende dient te hebben verlaagd 
van 50 naar 21 jaar. Ervoor kan men een 
“pedagogische” toelage ontvangen. De term 
“zorgbehoevende bloed- of aanverwant” 

wordt vervangen door zorgbehoevende 
huisgenoot. Hierbij kan evenwel een 
uitzondering worden gemaakt voor mensen 
die niet op hetzelfde adres gedomicilieerd 
zijn. Zo kunnen bv. ook buren, in aanmerking 
komen voor de premie. 

Het nieuw reglement gaat in vanaf 1 januari 
2017. Op die manier wordt alweer een punt 
uit ons kiesprogramma van 2012, waar heel 
wat aandacht werd besteed aan ‘levenslang 
thuis wonen’ doorgevoerd. 

Voor informatie omtrent de premie kan je 
terecht bij onze raadsleden, Pieter en 
Rebecca, of  bij Lieve Bruwier (OCMW 
Hooglede). 

Het werkterrein van 
Dorpskernacupunctuur is het bebouwde 
landschap waar veel mensen wonen, 
samen leven , werken en ontspannen. 
Ieder buurt heeft zo wel zijn plekjes die niet 
toegeëigend of onvoldoende gebruikt zijn. 
Plekjes die er gewoon zijn, maar waarvan 
je weet dat ze veel meer mogelijkheden in 
zich dragen. 

Met de campagne Dorpskernacupunctuur 
biedt het Stadlandschap de inwoners van ’t 
West-vlaamse Hart de kans op professionele 
ondersteuning bij het uitdenken en 
uitwerken van ideeën. Het Stadlandschap is 
er immers van overtuigt dat strategisch 
ingrijpen op kleine schaal de leefbaarheid 
van een buurt aanzienlijk kan verbeteren. Het 
concept werkt enkel wanneer vrijwilligers en 
bewoners vragen naar kleine ingrepen en 
willen meedenken ,timmeren en snoeien aan 
hun buurt. 

Ook in de pastorietuin te Gits ging het 
stadlandschap samen met het OCMW , het 
gemeentebestuur, de plaatselijke ver- 
enigingen en buurtbewoners aan de slag. 

Resultaat; een aangename ontmoetings-
plaats waar keuvelen en genieten centraal 
staat. 
 

Het herinrichtingsplan  zorgt  er voor dat  de 
“ziel” van deze pastorietuin bewaard blijft en 
de tuin opgewaardeerd wordt zodat er in de 
toekomst verschillende functies ingevuld 
kunnen worden. 

Dieter, die in de pastorie woont, is alvast 
tevreden:
“Ik ben content met wat hier allemaal gebeurt 
in “onzen hof”. De vrijwilligers hebben al heel 
wat werk verzet. Ik hielp mee en zorgde voor 
de koffie. De oude en de lelijke struiken zijn 
verdwenen waardoor ik een beter uitzicht 
heb. De weggetjes, die schots en scheef lagen 
worden opgelapt en komen zelfs zitbanken. 
En straks ook volk om een babbeltje te slaan. 
Ik zie dat wel zitten.” 

Vandaar doe ik graag een oproep om dit 
project rond de pastorietuin van Gits in 
de toekomst verder te ondersteunen en 
uit te dragen. Het past perfect in de 
opsmuk van de ganse omgeving die we 
met de gemeente Hooglede-Gits voor 
ogen hebben.. Het is een mooie vorm van 
dorpskernacupunctuur te Gits die zijn 
volle kansen verdient! 
 
Rik Vanwildemeersch, schepen  
Openbaar Groen

"Ik ben content met 
wat hier allemaal 
gebeurt in “onzen 
hof”.

Dieter, bewoner 
van de pastorie
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Save the date: zondag 15 januari 2017
Nieuwjaarsreceptie CD&V, met gastspreker Minister Koen Geens
Gulden Zonne, Hooglede, 10u30

VERSOEPELING 
REGLEMENT 
MANTELZORGTOELAGE
Rebecca Vanoverberghe & Pieter Declercq

Open Milieuraad “BENOveren”

Nieuwe speel- en 
recreatiesite Hooglede

Eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Al 
enkele jaren zijn we bezig met de 
ontwikkeling van een nieuwe speel- en 
recreatiesite. Ideeën allerhande passeerden 
de revue. Het werd duidelijk dat voor de 
jeugdverenigingen en de speelpleinwerking 
dringend een nieuwe huisvesting gezocht 
moest worden. 
Tijdens de zomermaanden werd de knoop 
doorgehakt en werd na veel wikken en 
wegen ontwerpbureau Robuust aangesteld 
voor deze opdracht.

Wat ons zeer positief stemt, is dat slechts 
enkele dagen na de aaanstelling, Robuust  al 
een overleg met de jeugdverenigingen 
gepland had. Ze kwamen ons voorstellen 
wat hun concept was en hoe ze dat dachten 
te verwezenlijken. 

De jeugdverenigingen kregen op hun beurt 
de kans  om opmerkingen te geven en hun 
idee over de inrichting van het geheel toe te 
lichten. 

Een constructieve aanpak waarmee het 
project een versnelling hoger kan schakelen . 
Binnen een tweetal jaar zou de site afgewerkt 
moeten zijn. Wij zijn alvast positief  over de 
keuze van het architectenbureau en de 
aanpak! 

 
Arne De Brabandere, 
gemeenteraadslid 
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Frederik Demeyere, voorzitter




