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Cd&v hooglede-Gits: 
een wissel op jullie toekomst!

Mis onze nieuwjaarsre-
ceptie niet: de hele regio 
komt langs op zaterdag 4 
februari 2012 in zaal Gei-
tenhove. Allen daarheen!

Contact: 
cdenvhoogledegits@hotmail.com of  
website www.hooglede-gits.cdenv.be

Met blijdschap voor jullie 
allen zien we de doortocht-
werken in het centrum van 
hooglede goed opschieten. 
dat er op dit moment een BK 
cyclocross zou kunnen ge-
organiseerd worden is eigen 
aan deze situatie. 

Wat niet hoeft: die schepen van open-
bare cyclocrosswerken verklaart dood-
leuk dat de handelaars helemaal geen 
hinder ondervinden van deze werken 
en de inwoners hoeven toch helemaal 
niet op te draaien voor een groot 
percentage van de extra aansluitings-
kosten. Zeker als je weet dat provincie 
en Infrax deze werken voor meer dan 
3 miljoen euro steunen. Wij ijveren 
voor een betere financiële tussenkomst 
door de huidige bewindsploeg!
Wat een leven in de brouwerij: Prik-
kel, Duo Classic goes trio, Rechte deur 
Ooglé, Parkconcerten, kermismaandag 
Gits,… Zeg dus niet: er is niks te doen 
in onze gemeente. 
(vervolg lees p.4)Onze wissels op de toekomst: 

Bart Lins & Lieve Pollentier
zie pagina 8 
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Ze liggen er 
voor het rapen…

Joepie! doortocht 
hooglede

(vervolg van p.1)
Heel veel vrijwilligers zetten zich 
met name voortdurend in voor 
onze plaatselijke verenigingen: EEN 
DIKKE PLUIM!
Een dikke pluim ook voor onze be-
stuursleden, gemeenteraadsleden en 
OCMW-raadsleden. Ze staan mid-
den die verenigingen, staan telkens 
paraat om jou bij te staan en worden 
gevraagd om belangrijke taken op te 
nemen op professioneel vlak. Meer 
over de gevolgen voor onze groep 

op pagina 8: met dank aan Kathleen 
en welkom Bart op gemeenteraad 
en Lieve op OCMW-raad!
Een minder dikke pluim voor onze 
schepen van cultuur: cultuurbe-
leidscoördinator aanstellen is OK, 
de aanvraag voor cultuursubsidies 
vergeten is minder OK, want 35 000 
euro (inderdaad juist gelezen: 35 000 
euro) subsidies blijven liggen!
Pittig detail om dit inleidend woord 
af  te sluiten: alleen op vraag van 
onze fractie kwamen de reflecte-

rende paaltjes in de Roeselarestraat 
er opnieuw vóór het begin van het 
schooljaar. Goed. Gescheiden fiets-
paden nog beter!
Noteer nu ook al onze regionale 
nieuwjaarsreceptie in jouw agenda: 
zaterdag 4 februari 2012. Van harte 
uitgenodigd!

Eddy Debruyne
Hoopvolle voorzitter van CD&V 

Hooglede-Gits

Het is geen nieuws meer jou te 
vertellen dat de tegels in de wijk 
Bergdal er “voor het rapen lig-
gen”… De voetpaden liggen er her 
en der erbarmelijk bij, niet alleen 
gevaarlijk maar bij nat weer ook vies 
door het opspattend vocht, zodra je 
er op stapt. 
Wacht men tot de inwoners zelf  
spade en cement boven halen of  
maakt men er eindelijk eens werk 
van? Onze fractie stelde reeds 2 
maal de vraag op de gemeenteraad, 
maar zonder gunstig gevolg. Hoe 
lang nog vooraleer er hier tot actie 
overgegaan wordt? 

Veiligheid voor de zwakke weg-
gebruiker door structurele aan-
pak van infrastructuur blijft voor 
CD&V één van de prioriteiten. We 
weten dat de pot van financiële 
middelen zo goed als leeg is maar 
rekenen toch op een kwalitatieve 
aanpak van deze werken. Ook het 
wegdek zelf  ligt er op vele plaatsen 
verzakt en gevaarlijk bij...

Groot was onze verbazing toen 
de Schepen van openbare werken 
op de gemeenteraad zei dat de 
heraanleg  van de Markt in Hoog-
lede geen goede zaak was voor de 
oppositie. Wordt die doortocht dan 
niet gezien als een nodige heraan-
pak in het belang van de inwoners 
en de middenstand? 
Ons antwoord aan de Schepen : 
“CD&V is blij dat de dorpskern 
in Hooglede mooi zal worden. De 
nood was er en de vernieuwing 
komt ons allen ten goede. Cha-
peau aan de vele mensen die hier 
hun schouders onder steken. Ook 
oppositie kan pluimen uitdelen 
hoor!”

We zijn blij dat er werk zal 
gemaakt worden van de 
heraanleg van het fietspad 
in de Grijspeerdstraat rich-
ting Kortemark, daarom 
gaven we dan ook una-
niem ons akkoord in de 
gemeenteraad.

Cd&v hooglede-Gits: 
een wissel op jullie toekomst!

Vlnr: Eddy Debruyne, Philiep Verschaeve, 
Veronique Vandenhende, Arne Debraban-
dere, Rita Demaré Arne, Rita en GabriëlPhiliep Verschaeve
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Weldra asfalt

Gulden Zonne soms 
“natte” Zonne

Wie zal dat betalen?

Is er een visie?

Wie graag ons voetbaltalent bij 
VP Gits aanmoedigt, zal bin-
nenkort zijn wagen kunnen 
parkeren op een mooi aangelegd 
asfaltterrein. Een heuse ver-
betering voor de bezoekers en 
een mooiere aanblik binnen de 
dorpskern van Gits.

De Gulden Zonne in Hooglede is 
toe aan een opknapbeurt. Niet enkel 
de gevelbekleding in pleister dient 
gerenoveerd, er dienen ook structu-
rele oplossingen gezocht te worden 
voor het insijpelend vocht aan de 
ramen. Straks dus geen zandzakjes 
meer aan de ingang…  En hopelijk 
alles eens goed onder de loupe ne-
men, niet enkel de zichtbare gebre-
ken aan straatzijde.

In de Middenstraat en Torhoutstraat 
zijn er momenteel grondwerken bezig 
voor de ontdubbeling van de riolerin-
gen. CD&V pleit er voor dat de be-
woners niet zelf  hoeven op te draaien 
voor de kosten: de gemeentekas werd 
namelijk extra gespijsd met subsidies 
van Infrax en de provincie voor een 
bedrag van 3 miljoen euro!

Wordt dit de nieuwe visie van de 
bestuursploeg om over de ganse 
gemeente een versnipperd bos-
gebied aan te leggen? De geringe 
oppervlakte van dit perceel  wijst 
althans in die richting. Destijds werd 
gekozen om de site Ter Kerst op 

Onledemolen uit te bouwen tot een 
volwaardige groene long, hetgeen 
toen ook onze goedkeuring kreeg. 
Op vandaag is het mooie resultaat 
hiervan reeds merkbaar voor menig 
wandelaar, loper, ruiter en moun-
tainbiker.

Tegen het advies van de milieuraad in werd een aanvraag 
ingediend om een perceel grond, gelegen in de Kleine 
Stadenstraat,  aan te kopen en dit een nieuwe bestem-
ming als bos te geven.

Vlnr : Veronique Vandenhende, Arne Debrabandere, Eddy Debruyne, Philiep Verschae-
ve, Gabriël Deruyter en Rita Demaré

Veronique, Gabriël, Philiep, Arne en Rita
Gabriël , Veronique, Philiep, Rita, Eddy, Arne en Koen

Eddy, Rita, Koen, Veronique, Arne, Philiep en Gabriël
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Cd&v bezorgt de Geite een gemeenteraadslid 
en Sleihage een OCMW-raadslid 

Vanaf  oktober 2011 
maakt Bart Lins de 
overstap van OCMW-raad 
naar gemeenteraad. Bart 
is als Geitenaar  ac-
tief  binnen diverse 
verenigingen. De mees-
ten kennen hem vooral 
als medeorganisator  
van Prikkel en mede-
werker bij voetbalclub 
Eendracht Hooglede. Hij 
is gehuwd met Hilde 
Vanthuyne en is de papa 
van Kobe en Bo en woont 
op de wijk Hardenburg. 
Beroepshalve is hij be-
diende in een deurwaar-
derskantoor te Torhout.
Binnen het OCMW wordt 
Bart op zijn beurt ver-
vangen door  Lieve Pol-
lentier, gehuwd met 
Rene Van Isacker en 
moeder  van Jeroen, 
Leen  en Pieter. Lieve 
woont in de Diksmuide-
steenweg op Sleihage, 

werkt als verpleegster 
in het Stedelijk Zie-
kenhuis te Roeselare en 
is  heel actief binnen 
het verenigingsleven. 
Haar sociaal engage-
ment binnen het vele 
vrijwilligerswerk staat 
garant voor de verant-
woordelijkheid die ze 
zal opnemen binnen het 
OCMW.
Bart Lins vervoegt de 
gemeenteraad ter ver-
vanging van Kathleen 
Desopper-Moyaert. Kath-
leen verlaat de actieve 
politiek wegens haar 
tijdrovende professi-
onele loopbaan als di-
recteur verpleegkunde 
te Oostende en haar 
zeer actieve rol voor 
Anders vzw en ZorgAn-
dersTV.  
Kathleen ging niet over 
één nacht ijs maar ze 
wilde consequent han-

delen in haar engage-
ment en verantwoorde-
lijkheid. Langs deze 
weg bedankt ze ook alle 
mensen die haar de af-
gelopen jaren gesteund 
hebben.  
Door deze wissels 
blijft CD&V de vernieu-
wing  en  de vertegen-
woordiging vanuit alle 
hoeken van de gemeente  
met de inwoners voor-
opstellen. Wie graag 
nog eens alle gemeen-
teraadsleden, ocmw-
raadsleden en bestuurs-
leden voor CD&V op een 
rijtje wil kan hiervoor 
de vernieuwde site con-
sulteren  www.hooglede-
gits.cdenv.be

Vanaf  oktober 2011 maakt Bart Lins de overstap 
van OCMW-raad naar gemeenteraad. Binnen het OCMW 
wordt Bart op zijn beurt vervangen door  Lieve 
Pollentier

 Omdat velen onder jullie 
zich afvragen wanneer de Colruyt in 
de Ieperstraat terug opengaat, heb-
ben we hen de vraag gesteld. Hun 
antwoord: “De geplande openings-
datum voor Colruyt Hooglede is 
eind november 2011. Wij stellen al-
les in het werk zodat wij deze datum 
zoals voorzien kunnen aanhouden.”

Zitdag Cd&v hooglede-Gits: 
elke derde donderdag van 17 tot 19 uur

Indien u dit wenst, kunt u uw vraag 
enkele dagen vooraf  mailen naar 
cdenvhoogledegits@hotmail.com
Zo proberen we vooraf  ons net-
werk te contacteren, zodat we u op 
de zitdag zelf  al een eerste aanzet 
tot antwoord kunnen geven. 

Namens CD&V- Hooglede-Gits, 

Veronique Vandenhende 
(0472/246329)
Eddy Debruyne (0475/839812)
Rita Demaré (0476/283349)

hebt u vragen waarvan u 
denkt dat wij, als gemeen-
teraadsleden, u kunnen 
helpen?


