
DRIE OP 
EEN RIJ

18 jaar politieke ervaring, een groot net-
werk, ervaring in leidinggeven in de Vlaam-
se coöperatieve wereld van de tuinbouw: 
dit zorgt ervoor dat Rita Demaré voluit haar 
verantwoordelijkheid kan en wil nemen als 
burgemeester van Hooglede-Gits. Samen 
met haar deskundig team neemt zij op een 
professionele en doordachte manier be-
slissingen, opdat het aangenaam wonen 
en leven is in onze gemeente. Hiervoor is 
een goedgekeurd structuurplan nodig. De 
jeugdbewegingen van Hooglede hebben 
nood aan een vaste locatie, want alle jeugd-
verenigingen kampen met een tekort aan 
buitenspeelruimte. Met de wijken zullen we 
onderzoeken of we het openbaar groen 
dicht bij de kinderen hiervoor kunnen ge-
bruiken. In Gits is er nood aan een zaal voor 
150 mensen. Langs drukke wegen scheiden 
we de fietspaden van de auto’s. Nu al star-
ten we onderhandelingen voor gronden 
voor een lokaal bedrijventerrein. Nieuwe 
verkavelingen kunnen vooral in Gits. Waar 
nodig stimuleren we de vernieuwing van 
oudere woningen. Wijkspeelpleintjes wor-
den geactiveerd. Samen met de stuurgroep 
van het speelplein zullen we een “speel-
mobiel” starten. Hiermee kunnen de moni’s 
activiteiten organiseren in de wijken.  We 
willen het speelplein actiever laten gebrui-
ken door ouders met kinderen. 
U krijgt de kans om samen met ons de 
gemeente verder uit te bouwen zoals u het 
wenst. Daar staat Rita Demaré met haar 
team garant voor.

hooglede-gits.cdenv.be
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iedereen inbegrepen

RITA DEMARE:
uw kandidaat-burgemeester 

Voor het eerst kunnen 3 vooruitziende vrou-
wen de gemeentes Staden (Josiane Lowie), 
Lichtervelde (Ria Pattyn) en Hooglede-Gits 
(onze eigenste Rita Demaré) op weg helpen 
naar een schitterende toekomst. Uw kandidaat-
burgemeester Rita Demaré laat u daarom allen 
al eens proeven van wat onze overlegmomenten 
met u inwoners opleverden: de eerste stappen 
naar een beleid dat durft 3 periodes van 6 jaar 
vooruitkijken. Het afwerken van enkele cruciale 

plaatsen in onze wegennet na het voltooien van 
de doortocht, oog hebben voor de toeristische 
troeven van onze glooiende gemeente, de site 
van de oude steenoven leefbaar inrichten,… zijn 
aandachtspunten binnen onze CD&V-krant. En 
we sluiten af  met niet 3, maar 4 schitterende 
nieuwe kandidaten die voor u allen paraat staan!

Eddy-3-op-een-rij-thuis (Bo-Ans-Fran) 
voorzitter CD&V Hooglede-Gits



De honderdste verjaardag van het begin 
van de Eerste Wereldoorlog luidt voor 
West-Vlaanderen en de Westhoek een 
toeristische hoogseizoen van 5 jaar 
in. Hooglede-Gits lift mee op deze 
“drive”: er zijn investeringen gepland 
rond de Duitse Militaire Begraafplaats, 
er zijn nieuwe thematische fietsroutes 
gepland doorheen de gemeente, de 
kerktoren van Hooglede wordt uitge-
rust als een duidingspunt, …  Stuk voor 

stuk investeringen die waardevol zijn, 
maar pas te verantwoorden als er ook 
een toeristisch apparaat achter zit dat 
de lokale ondernemers in staat stelt om 
van deze nieuwe impulsen te profiteren. 

Het dient bovendien gezegd: toerisme 
is meer dan enkel de eerste Wereldoor-
log. Hooglede-Gits behoort sinds kort 
terug tot de Westhoek. Een troef  als 
geen andere: Westhoek staat naast WOI 
immers ook synoniem voor fietsen, 
wandelen en genieten van het goede 
leven en Hooglede-Gits beschikt over 
voldoende troeven om een volwaardige 

partner binnen de Westhoek te worden.

De gemeentelijke inspanningen op 
vlak van toerisme vormen een aanbod 
waarop de lokale private partners moe-
ten kunnen inspelen. En dit kan pas 
als er op geregelde tijdstippen overleg 
is waarop de nodige afspraken worden 
gemaakt. Boodschap: maak er snel 
werk van, want dergelijk contact laat de 
gemeente toe om op een verantwoorde 
manier een meerjarenplan voor toe-
risme uit te werken.

“Hooglede en Gits hebben op 
toeristisch vlak heel wat te 
bieden”. Een waarheid als een 
koe, maar toch even opmerken 
dat je op de website van de ge-
meente heel hard moet zoeken 
om iets van deze troeven te vin-
den. Lokale B&B’s, producenten 
van streekproducten, onthaal-
boerderijen, … verdienen een 
toegankelijk promotieplatform 
waarlangs ze hun aanbod de 
nodige ruchtbaarheid kunnen 
geven. Zeker op een cruciaal 
moment aan de vooravond van 
een toeristisch belangrijke peri-
ode als 2014-2018.
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Toerisme

Vlnr.: Arne, Koen, Rita, Lieve, 
Rik, Pieter: “Een jeugdlokaal, 
maar aan de voordeur worden 
stenen en aarde gesorteerd. 
Er wordt een nieuw lokaal 
beloofd, maar ook dit is voor-
lopig… 

Vlnr.: Arne, Pieter, Rik, Tom, Arne: “Het 
fietspad van de Grijspeerdstraat wordt 
terug berijdbaar, toch zeker tot aan de 
verkiezingen…”

Vlnr.: Rik, Pieter, Lieve, 
Arne, Rita, Koen: “Belo-
ven is niet moeilijk, op 
de oude steenoven in 
de Hogestraat zien we: 
een vrachtwagenpar-
king, maar we hebben 
ze als gemeente ook 
zelf nodig voor ons 
materiaal.”

Vlnr.: Ilse, Gabriël, Eddy, Rita, Bart, 
Frederik en Lieve



Toch even een kritische noot: bij een 
kort bezoek aan de site viel meteen op 
dat een aantal historische grafstenen 
letterlijk aan de ingang van de begraaf-
plaats lagen rond te slingeren. Het gaat 
om de oudste, originele grafstenen die 
voor de aanleg van de begraafplaats 

in de jaren ’30 op de graven van de 
soldaten waren geplaatst door de fami-
lies. Historische elementen uit de site 
die blijkbaar liggen te wachten om te 
verdwijnen?

In het kader van de nakende herden-

kingsperiode rond de WOI wordt er 
bijkomende informatie en duiding 
gepland op de site. Een totaalproject 
goed voor 650.000 euro, waarvan de 
gemeente 150.000 euro betaalt.
De realisatie hiervan zal echter voor 
de volgende legislatuur zijn, alsook 
de nodige obstakels die de uitvoer in 
de weg staan.  Subsidies die slechts 
gelden tot eind 2015, grond die nog 
niet is verworven, aanmaken van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan, verkrijgen 
van de nodige vergunningen, … Zaken 
waar de huidige bestuursploeg  schijn-
baar geen aandacht meer aan besteedt. 
Volgens het projectdossier zou er in 
de gemeente een projectgroep worden 
opgericht om dit groot investeringspro-
ject op te volgen. Tot op heden echter 
dode letter: de bevoegde schepen geeft 
steevast “niet thuis” als hij hierover 
wordt aangesproken.

Op 5 mei werd de Duitse militaire begraafplaats Hooglede op-
nieuw ingehuldigd. In een gezamenlijke inspanning Volksbund-
Vlaamse en provinciale overheden-gemeentebestuur werd een 
restauratie uitgevoerd t.w.v. 259 000 euro.  De typische heideve-
getatie werd hersteld, de grafstenen werden gereinigd, de paden 
heraangelegd. Een goede zaak: de begraafplaats was inderdaad 
dringend aan een ingrijpend onderhoud toe.
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Duitse militaire begraafplaats

Vlnr.: Arne, Rik, Lieve, 
Tom: “In dit gezellig, 
authentiek café  waren 
we te gast  toen minister 
Hilde Crevits onze lijst 
aan de pers voorstelde.”

Vlnr.: Koen, Pieter, Arne, Rita, Lieve, Rik: 
“Een jaar last van de werken aan de doortocht, 
nu genieten van het mooie resultaat.”

Vlnr.: Koen, Arne, Pieter, Lieve, Rita, Rik: 
“Proficiat aan alle mensen van de technische 

dienst en gemeentewerkers: het vele opknap-
werk geeft een mooi resultaat en mag gezien 

zijn, dank je wel!”

Vlnr.: Tom, Koen, 
Rik, Lieve: “Nog een 
grondige aanpak 
nodig om dit veilig te 
maken voor bewo-
ners van Hardenburg, 
bezoekers van de 
Boomgaard en zaal 
Geitenhove.”

Vlnr.: Philiep, Frederik, Pieter, Arna, Eddy, Leen en Rita
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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
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Iedereen inbegrepen, ook u!

Lieve

Tom Jozef

KOEN
Vandermeulen

Noyez Saelens

Janssens
Waarom in de politiek? 
Als voorzitster van een landelijke vrouwenbeweging kom ik in 
contact met alle lagen en alle leeftijden van de bevolking. Pro-
beren tegemoet te komen aan de noden van jonge gezinnen, 
ouderen, jeugd binnen onze gemeente is een uitdaging voor 
mezelf  maar ook voor CD&V.

Waarom CD&V? 
Geboren in een rasechte CVP - CD&V -familie heb ik de 
politieke microbe met de paplepel meegekregen. Binnen elke 
familie heeft ieder zijn eigen mening, zijn eigen karakter en 
samen moet men tot een akkoord komen om alles goed draai-
ende te houden. Dat is wat CD&V ook handhaaft: respect 
voor elke persoon en voor ieders mening.

Waarom in de politiek? 
Als bestuurlid ’t Amateurke, Unizo, oud-
strijdersvereniging, milieuraad, als voetbaltrainer Dominiek Savio, 
advocaat, inwoner in hart en nieren van Hooglede-Gits, word ik 
dagdagelijks geconfronteerd met heel wat verschillende mensen 
met elk hun problemen, dromen en wensen. 

Waarom CD&V? 
CD&V Hooglede-Gits is dé partij bij uitstek die tegemoetkomt aan deze 
verschillende problemen, dromen en wensen via een niet te evenaren 
dossierkennis en een ijzersterk programma voor economie, cultuur, 
ecologie, toegankelijkheid, ouderenzorg, vrijwilligerswerk,… waarbij 
telkens respect voor ieders waarden centraal staat. In een gemeente met 
een CD&V-beleid zal ik met een gerust hart en met plezier een gezin 
stichten en ik wil dan ook graag actief  bijdragen aan dit project. 

Waarom in de politiek? 
Ik kom uit een politiek nest waar zowel vader als broer Henri 
politiek heel actief  waren en moest door omstandigheden 
inderdaad wachten tot nu om mij politiek te engageren. Door 
mijn actieve deelname binnen het Gitse verenigingsleven vond 
ik het niet meer dan normaal om positief  te antwoorden op de 
vraag vanuit CD&V Hooglede-Gits.

Waarom CD&V? 
Politiekers moeten en mogen ook nog gesteund worden. Ze 
zijn er nodig en dat van alle strekkingen. Ik heb respect voor 
alle mensen en ideeën en dat vind ik terug bij CD&V Hoogle-
de-Gits.

Waarom in de politiek? 
Het verenigingsleven en de politiek zijn in een gemeente als 
Hooglede-Gits steeds met elkaar verweven. Mensen steunen, sti-
muleren en activeren binnen het verenigingsleven is verse zuur-
stof  geven aan het welzijn binnen onze gemeente. Vooral binnen 
dergelijke rol wil ik mijn politieke verantwoordelijkheid nemen.

Waarom CD&V? 
Reeds vele jaren staat CD&V Hooglede-Gits garant voor con-
structieve en opbouwende oppositie. Gezien de kwaliteit en 
kennis van de huidige mensen bij CD&V en daarmee ook het 
contrast met de huidige beleidsploeg zal ik er alles aan doen 
zodat CD&V de komende jaren het bewind van onze mooie 
gemeente mee mag bepalen.


