
hooglede-gits.cdenv.be
InformatIeblad Cd&V - Jaargang 11 - nr 1 - maart - aprIl 2012

We zijn er klaar voor...   
Sinds de regioreceptie van zaterdag 4 februari 2012 ben ik 
officieel lijsttrekker van de ploeg CD&V – Hooglede-Gits. 
Met een sterke bestuursploeg is dit een aangename taak. Ik 
neem dan ook graag deze verantwoordelijkheid op.  

(S)AMEN 
of TOOPE

Toope hebben we op onze regiore-
ceptie van 4 februari, ondersteund 
door 250 enthousiaste aanwezigen, 
onze “grote madam” (letterlijk en 
figuurlijk) Rita Demaré voorgesteld 
als lijsttrekker. 
Ons bestuur zorgde voor een 
kleurrijke zaal, meerdere hapjes en 
drankjes, aangevuld met  leuke ont-
moetingen met volksvertegenwoor-
digers, burgemeesters en voorzitter 
Wouter Beke ; en twee nieuwe 
mensen engageren zich voor jullie 
(foto’s binnenin). 
Ook onze info-avond inbraakpre-
ventie kon 120 inwoners informe-
ren en zorgde voor een schat aan 
tips. 
Zoals je merkt: een ploeg die naar 
jullie toekomt om toope met jullie 
een ijzersterk programma op te ma-
ken (zie ‘spreken is goud’), ondanks 
de torenhoge schuldenberg (zie 
‘hoogleeberg-gitsberg-schulden-
berg’). 
We hopen ondertussen voor 
Hooglede-Gits een gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan te hebben 
dat wonen – werken – verplaatsen 
en ontspannen in de juiste mix 
brengt… (zie ‘Hoe ziet Hooglede-
Gits er binnen 10, 20, 30,… jaar 
uit?). 
Volop leesvoer voor geïnteresseer-
de inwoners dus…

We ondervinden dat reeds heel wat men-
sen van Hooglede en Gits pal achter ons 
staan. We beantwoorden  bijna dagelijks 
diverse vragen van jullie.  Maar als dit 
vragen zijn die een politieke keuze betref-
fen, kunnen we niet verder: we kunnen op 
dit ogenblik zelf  niet beslissen omdat we 
onze gemeente niet besturen. 
Om zelf  uit te voeren wat we beloven, 
zullen we op 14 oktober meer dan jullie 
vertrouwen moeten krijgen. Het zal belang-
rijk zijn dat jullie met zijn allen de bolletjes 
naast al onze namen rood kleuren. Over-
tuig daarom ook je buur, vriend en kennis 
om de juiste keuze te maken.  We zullen je 
daarvoor een programma aanbieden dat 
met en voor jullie geschreven wordt.

Om deze doelstellingen te realiseren 
zullen we ons sterk uitgebouwd netwerk 
inschakelen. Via onderhandelingen met  
de hogere overheid zullen er voldoende 
middelen naar Hooglede en Gits vloeien. 
Door mijn functie als Voorzitter van de 
Belgische Tuinbouwcoöperaties kom ik 
regelmatig in Brussel. Met de woorden 
“ons kent ons” zal het dus eenvoudiger 
zijn om Hooglede en Gits zowel provin-
ciaal, Vlaams als federaal op de kaart te 
zetten.  
Spreek ons gerust aan, zo leer je ons beter 
kennen.

Rita Demaré
Lijsttrekker CD&V Hooglede-Gits

Eddy
Debruyne
voorzitter

Team-CD&V 
Hooglede-Gits
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Spreken is goud
CD&V-minivolksraadplegingen

Het lokale socio-culturele 
leven wordt gedragen door 
de gedreven vrijwilligers 
en bestuursleden van de 
vele verenigingen die onze 
gemeente rijk is. 
Het wel en wee van het 
verenigingsleven is echter 
ook in verregaande mate 
bepaald door de mogelijk-
heden die door het lokale 
bestuur worden aangereikt. 
Faciliteiten zijn een sleu-
telbegrip: het is voor een 
gemeentebestuur van ka-
pitaal belang om het lo-

kale socio-culturele 
leven maximaal te 

stimuleren. 

Bij CD&V vragen we ons af  of  dit 
op onze gemeente wel het geval is. 

Bieden de huidige beleidsmakers wel 
alle kansen aan het lokaal verenigings-
leven? 
Hebben ze op het gemeentehuis oren 
naar de verzuchtingen van de burger? 

Een momentopname uit de gemeente-
raadszitting van januari voorspelt geen 
positief  antwoord op deze vraag. 
Een voorstel om lokale verenigingen 
bijkomend te ondersteunen door het 
transport van grote uitleenstukken 
zoals podia op gemeentelijk niveau te 
organiseren werd met een meer dan 
wollig antwoord naar de prullenmand 
verwezen. 

Inspraak in het beleid is voor CD&V 
een basisprincipe in een democratie. 
Als je wil weten wat de mens in de 
straat er van denkt, dan vraag je het 
gewoon. 
Daarom organiseren we met CD&V 
minivolksraadplegingen. De bedoeling 
is om onze eigen visie op het lokale 
beleid te toetsen aan de visie van de 
burger. Maar daar houdt het natuurlijk 
niet op. Het is vooral jullie visie en jullie 
ideeën die ons interesseren.

Op verschillende data dit voorjaar zul-
len verschillende groepen van vereni-
gingen per brief  worden uitgenodigd 
om met ons in debat te gaan. 
Hou alvast de brievenbus in de ga-
ten… want in dit geval is spreken meer 
waard dan zwijgen.
Meer informatie hierover? 
Stuur ons een mailtje: 
cdenvhoogledegits@hotmail.com.

Nieuwe kandidaten Frederik Demeyere 
en Rebecca Vanoverberghe

Hoe ziet Hooglede-Gits er uit over  10, 20, 30 …  jaar?
Ruimtelijk Structuurplan Hooglede

Op vandaag werden er al heel wat 
zaken geblokkeerd hierdoor, denken 
we maar aan het lang verwachte lokale 

bedrijventerrein.
Dergelijk plan bepaalt waar er in de 
toekomst mag gebouwd worden, waar 
er industrie en landbouw mag komen, 
waar er recreatiegebied moet gevrij-
waard worden… 

Er zal voor alle inwoners een infover-
gadering plaatsvinden in de Gulden 
Zonne op woensdag 21 maart om 
19u30. CD&V roept alle inwoners op 
om hierop aanwezig te zijn of  het plan 
eens door te nemen.

We houden julli op de hoogte. U kan 
dit ook volgen via onze nieuwsbrief: 
http://hooglede.cdenv.be/

Indien u meer uitleg wil, kunnen we dit 
document samen met u doorlopen. Of  
indien u vragen hebt rond een bepaald 
gebied in Hooglede en Gits, geef  
gerust een seintje.

Rita Demaré 
0476 28 33 49 

of rita.demare@skynet.be

Er werd een lijvig docu-
ment van 176 bladzijden 
goedgekeurd door de vol-
tallige gemeenteraad. Na  
15 jaar(!) werk hieraan en 
200 000 euro(!) kosten, 
kon niemand zich nog per-
mitteren dit af te keuren. 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan: de gemeente organiseert een infovergadering voor de inwoners op 21 maart 2012 
om 19.30 u. in de Gulden Zonne.
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“Hoogleeberg” - “Gitsberg” - “Schuldenberg”

INKOMSTEN  (OVERSCHAT) UITGAVEN (ONDERSCHAT)

10.000.000 euro 11.000.000 euro
(waarvan 1,8 milj leningen)

voorbeeld van hoe men rekent:
600.000 euro voor verkoop

grond chiro Hooglede

GEEN budget  voor nieuwe lokalen
(Een lokaal zoals scouts bv. kost gemid-

deld zo’n 375.000 euro)

Kostprijs elektriciteit en verwarming  
stijgen niet! Niet logisch, in ons privé huis-
houden swingen energieprijzen de pan uit!

Wat met kantine ’t Cringhene? Betaling 
uitbreiding gemeenteschool? Uitgaven 

rond project “Grooten Oorlog”? …   
bewust vergeten…

Jaar op jaar ... veel beloven Jaar op jaar ... nog eens doorschuiven

Geen geld meer, bergen 
schulden, negatieve be-
groting… Wie weet straks 
“gemeente-aandelen” te 
koop als enige uitweg! 

(S)AMEN heeft een gat in de handen!
De laatste 6 jaren (2006 – 2012) 
was er een éénmalige inkomst  van 
5.000.000 € (o.a. verkoop riolerin-
gen)

EN TOCH is de schuldenberg van 
de gemeente GESTEGEN van 
12.000.000 euro naar 16.000.000 
euro.
Niet te snappen! Inderdaad: 
“’T IS TIT DAT UT IS”

Wat komt daar uit de lucht vallen voor 
lijsttrekker Rita Demaré?

Kandidaten Philip Verschaeve en Gabriël 
Deruyter in goed gezelschap

Kandidaten Ilse Coghe en Bart Lins met 
fanclub

Lijsttrekker Rita Demaré, Eddy Debruyne, 
Wouter Beke en Koen Janssens

Duo Pieter en Philip Verschaeve en duo 
Eric en Gabriël Deruyter
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Werk mee aan de toekomst van onze gemeente
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Rita Demaré
(rita.demare@skynet.be)
www.hooglede-gits.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@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/doe-mee/lid-worden

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

Wist je dat...

… bepaalde verenigingen logis-
tieke ondersteuning vragen bij het 
afhalen van tafels en stoelen in het 
gemeentedepot wegens gebrek aan 
“man”kracht, het niet beschikken 
over  een bestelwagen? 
(Men wil niet steeds diezelfde “zelf-
standige” lastig vallen…)

… schepen De Meyer als volgt 
replikeerde?
“We zien dit als bestuur helemaal niet 
zitten, ze krijgen al subsidies, verhuur 
is gratis en daarbij als ze “man”kracht 

of  vervoer tekort hebben dan zegt 
dat meer over de vereniging dan over 
hun logistiek probleem.” Geklasseerd! 
Zo, vele vrijwilligers in tal van ver-
enigingen, dat weten jullie dan ook al 
weer… Hoog tijd dat er wel “toope” 
met jullie naar constructieve oplossin-
gen gezocht wordt!

… het BK Veldrijden veel volk op 
de been bracht?
Proficiat vrijwilligers en organisatoren 
voor deze puike sportieve happening! 

… tussenkomsten in de gemeente-
raad, artikels in dit huis-aan-huisblad 
van CD&V over de gemeenteschool 
Hooglede, steeds betrekking hebben 
op het wanbeleid van ons huidig sche-
pencollege? (Te grote ondoordachte 
investeringen.) De kwaliteit van on-
derwijs, het geëngageerd lerarenkorps 
is er, net als in de andere scholen, van 
onberispelijk niveau. Een goede basis 
voor de toekomst van onze kinderen, 
dank hiervoor!

De verkiezingsdruk begint te stijgen, dat voelen we allemaal. 
Maar (S)AMEN maakte het een paar weken geleden wel heel concreet. 
Een deel van de huidige schepenen krijgt geen plaats meer op de lijst 
voor oktober 2012, de meerderheid is dus uit elkaar gevallen. 
CD&V verwacht op zijn minst van alle schepenen dat ze hun verantwoor-
delijkheid blijven opnemen. De interne conflicten mogen geenszins op de 
kap van de burgers afgerekend worden, daar gaan wij als CD&V op 
toezien! Beslissingen dienen nog steeds “collegiaal” beslist te worden 
door het college van burgemeester en schepenen. 
Ervaart u als inwoner problemen hieromtrent? Aarzel niet ons 
te informeren!

Rita Demaré 
rita.demare@skynet.be

Meerderheid valt uit elkaar


