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LET OP!
Gewijzigde gezinssituatie!

Met enige trots melden we u een gezinsuitbreiding binnen 
onze eigen CD&V-afdeling. Op 1 januari 2013 werd onze 
eigenste  JONGCD&V-afdeling geboren. Een nieuwe ver-
jongende wind, gedreven door het enthousiasme van onze 
jonge leeuwen uit de partij. Dat kunnen we alleen maar 
toejuichen. Meer leest u verder in dit blad.

Sinds 1 januari 2013 wordt onze 
 gemeente geleid door een nieuw 
 college. Wat onze burgemeester 
en schepenen doen, hoe het er 
aan toe gaat tijdens de wekelijk-
se  vergaderingen,… 
U leest het hier, op pagina 4!

Een blik achter de “college”-schermen

We zijn onderhand al enkele maanden ver 
in 2013. Een hele resem nieuwjaarsrecepties 
en drinks zijn de revue gepasseerd. Op 26 
januari hielden we met CD&V onze eigen 
nieuwjaarsbijeenkomst: een talrijke op-
komst, ruim 100 aanwezigen. Een gezellige 
drukte, een hapje en een drankje blijken 
nog altijd stevige ingrediënten voor een 
goed event. De aanwezigen gaven meteen 
ook hun fiat over de nieuwe voorzitters van 
CD&V: met z’n allen keken we en zagen we 
dat het goed was…

Begin februari  kon elke inwoner van 
Hooglede-Gits terecht in de Gulden Zonne 
voor de jaarlijkse nieuwjaars receptie. Ie-
dereen was het er na afloop over eens: een 
ongedwongen sfeer, vlotte bediening door 
schepenen en raadsleden, amusement voor 
jong en oud, kortom een geslaagd treffen. 

De drie meerderheidspartijen Open VLD, 
Samen Sterk en CD&V stonden in voor de 
organisatie en werden hierbij ondersteund 
door de Chiro voor de kinderanimatie.

Als deze organisatie een parameter mag zijn 
voor het nieuwe bewind, dan wordt dit een 
schot in de roos. De ruim 600 aanwezigen 
waren het hierover alvast eens! Volgend jaar 
tekenen we opnieuw present, op 4 januari 
2013 te Gits. U komt toch ook?

Rebecca Vanoverberghe
Frederik Demeyere

Voorzittersduo CD&V Hooglede-Gits
www.hooglede.cdenv.be
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JONGCD&V Hooglede-Gits  
uit de startblokken!

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan; bij de afgelopen gemeente-
raadsverkiezingen kregen jongeren heel wat kansen op de lokale 
CD&V-lijst. Arne De Brabandere, 24 jaar jong, kreeg zelfs de eer de 
provincieraadslijst te versterken.  Vol ambitie gingen onze jonge-
ren er tegenaan en dat resulteerde. 

Maar liefst twee van onze jongeren-
kandidaten kregen hun stekje in de 
gemeenteraad. 

Maar ook de overige kandidaten, die 
niet onmiddellijk een ambt  konden 
opnemen, willen zich in de toekomst 

verder engageren. Met de oprichting 
van JONGCD&V HOOGLEDE-
GITS willen we binnen de gemeente 
een denktank vormen waar jongeren 
door middel van discussies (met men-
sen en organisaties) op zoek gaan naar 
nieuwe ideeën. Door middel van lu-

dieke en inhoudelijke activiteiten willen 
we bouwen aan een politiek netwerk 
dat durft uitbreken voor regiogebonden 
jongerenthema’s. 

Via een gevarieerde activiteitenkalen-
der waar niet enkel en alleen politieke, 
maar ook puur ontspannende zaken 
op de agenda zullen staan, willen we 
een vriendenkring uitbouwen die zich 
doelbewust wil inzetten voor de samen-
leving van vandaag en morgen in onze 
bruisende gemeente.

Op die manier kunnen we jongeren 
warm maken voor politiek en hen 
actief  laten meewerken aan het beleid. 
Vooral nu we met onze partij deel mo-
gen uitmaken van de nieuwe meerder-
heid vinden we het belangrijk actief  
deel te nemen aan discussies en hierbij 
een bron van inspiratie te vormen voor 
onze beleidsmensen binnen het college 
van Burgemeester en Schepenen en de 
gemeente- en OCMW-raad. 

Ook zin om samen met ons politiek ge-
inspireerde activiteiten te organiseren? 
Aarzel dan niet contact op te nemen 
met ons via cdenvhoogledegits@ 
hotmail.com. Graag tot dan! . 

Aangepaste snoeiwerken op nood, 

 zonder radicale rooiwerken van de 

 betrokken  bomen. Indien bomen of  

struiken op openbaar domein dienen 

te verdwijnen streven we ernaar om er 

1,25 terug te plaatsen.
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In perspectief
Van oppositie naar meerderheid…
De nieuwe bestuursperiode is 2 maanden oud. Een nieuwe wind 
waait er zeker. Dat voelt iedereen. Een zeer aanwezige burge-
meester, schepenen die zich druk inwerken in de diverse materies, 
met Ilse hebben we een mondige fractievoorzitter van onze partij 
en ook het OCMW kreeg een facelift en de oppositie….die….die 
zoekt ook een nieuw evenwicht. Een nieuwe rol die met vallen en 
opstaan...of verlaten van de gemeenteraad wordt aangeleerd….
Iedereen op zoek dus en iedereen vindt wel stilaan zijn plaats.

Intussen is het ook zoeken naar een 
nieuw evenwicht voor onze beweging 
binnen CD&V. Met Frederik en Re-
becca aan het roer kozen we duidelijk 
voor een nieuwe dynamiek. Arne is het 
gezicht geworden van JONGCD&V. 
Kortom op een paar maanden tijd 
werden agenda’s overhoop gehaald 
en moesten er zowat op alle vlakken 
nieuwe evenwichten gezocht worden.

Wat we niet mogen vergeten is wat ons 
sterk heeft gemaakt als CD&V. Het 
groepsgevoel en onderlinge solidariteit 
vormt een rode draad doorheen 24 jaar 
oppositie. Dit moeten we behouden 
en uitstralen naar onze nieuwe coali-
tiepartners. Je zal merken dat ook daar 
het initieel wantrouwen dat sowieso een 
beetje aanwezig is binnen een nieuw 
gevormde groep na die eerste maanden 
weg zal ebben als sneeuw voor de zon. 
En sneeuw hebben we genoeg gehad de 
voorbije maanden…maar ook dat werd 
goed aangepakt door het nieuwe beleid 
om toch maar eens één puntje van goed 
beleid aan te geven. En zo hebben we 
er al veel gehad in die korte periode…

Wat mij wel zeer verheugt zijn de 
positieve reacties van heel wat mensen. 
De beschikbaarheid van onze politici 
en open communicatie naar de burger 
en de interne gemeentediensten is een 
ware verfrissing. Mensen krijgen ant-
woorden op veel te lang openstaande 
vragen. Geen loze beloftes alla ‘het zal 
wel in orde komen...’ maar duidelijke 

antwoorden met duidelijke verwijzingen 
naar de juiste diensten. De bevolking 
voelt dat er een ploeg aan het roer staat 
die verantwoordelijkheid wil dragen. 
Het verhogen van de gemeentelijke 
belastingen is daar een voorbeeld van. 
Niet populair... dat weten we onder-
hand wel… maar wel noodzakelijk. 
Zowat iedereen buiten de oppositie, die 
jaren haar kop in het zand stak, heeft 
hier begrip voor en is nauwelijks verrast 
door deze beslissing.

Als ik zie wat na 2 maanden bereikt 
werd ben ik zeer hoopvol voor wat 
komen gaat. De uitdaging wordt met 
beide handen aangepakt en dat door 
alle beleidsmensen binnen de nieuwe 
ploeg. Laat ons 2013 als een over-
gangsjaar beschouwen. Een jaar waar 
de nieuwe dynamieken geïnstalleerd 
worden, waar hier en daar wat olie 
moet bijgespoten worden om de kleine 
fricties weg te werken zodat de nieuwe 
machine de nodige cadans krijgt om de 
bevolking van Hooglede en Gits op een 
veilige en geruststellende manier door 
de komende jaren te loodsen en van 
onze gemeente een voorbeeld te maken 
voor de omliggende gemeenten. De 
uitdagingen zijn zowat in alle gemeen-
ten dezelfde maar laat ons maar eens 
tonen waar wij met de nieuwe ploeg het 
verschil kunnen maken.

Laat de lente maar komen….

Koen Janssens

Een blik achter de scher-
men van het college

Rita, Frederik, Eddy, Rik, Erwin 
en Rik vormen het nieuw College 
van Burgemeester en Schepenen 
sinds 3 januari 2013. Officieus 
gingen zij echter  van start de 
eerste week na de verkiezingen 
in oktober 2012. Hun vergadering 
vindt plaats elke donderdagna-
middag in het gemeentehuis.

Er grondig werk van maken is hun motto 
en hun agenda is zeer divers. Zo worden er 
bouw- en milieuvergunningen besproken 
die na het openbaar onderzoek advies van 
college nodig hebben. Opdracht geven aan 
de provincie om verder te werken aan de 
scheiding van het fietspad langs de Gits-
bergstraat,  het licht op groen zetten om 
te starten met de fietsverbinding langs de 
Kortemarkstraat en de mogelijkheden on-
derzoeken langsheen de Roeselarestraat zijn 
zaken die recent aan bod kwamen. Uit de 
manier waarop de dossiers worden aange-
pakt, blijkt nu al duidelijk dat deze ploeg ef-
fectief  als een college handelt. Burgemeester 
en Schepenen hebben dan wel elk hun eigen 
bevoegdheden, de verantwoordelijkheid en 
de beslissingen worden in groep genomen. 
Het delen van ervaringen en informatie uit 
de verschillende beleidsdomeinen is een 
belangrijk deel van de wekelijkse vergade-
ring. Er wordt grondig gediscussieerd met 
respect voor elkaar. Zo krijg je gedragen en 
collegiaal genomen besluiten. Tussen het 
vele werk door wordt echter ook heel wat 
gelachen, zo was er laatst een proefmoment 
voor de aankoop van nieuwe fairtrade wijn. 
Of dit nu direct behoort tot het takenpak-
ket van het Schepencollege laten we in het 
midden, maar in een fairtrade gemeente is 
het belangrijk dat we de goede wijn kiezen 
rekening houdend met de prijs… . 
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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
Frederik Demeyere
(Frederik.demeyere@telenet.be)
www.hooglede.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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

Iedereen inbegrepen, ook u!

Kom eens buiten
De lente komt er aan en op onze gemeente gonst het van 
 activiteit. We geven u graag een aantal aanraders mee…

Kermisweekend 3-5 mei 2013: spaghetti en streekbieren
Een mix van verschillende activiteiten 
voor jong en oud, iedereen vindt er 
beslist wel iets naar zijn zin. Speciaal 
vermelden we de traditionele spaghetti-

avond op zaterdag 4 mei en het door-
lopende streekbierencafé (4 en 5 mei). 
Place to be: Quirinuszaal in de Kerk-
straat.

Organisatie: KWB Hooglede.
Meer info: Rik Vulsteke : vulsteke.muy-
lle@skynet.be

JIA – Jongeren in Actie
Op donderdag 9 mei komen de jonge-
ren op onze gemeente in actie ten voor-

dele van het steunfonds Louis Tanghe. 
Voel je je jong en wil je je steentje 

bijdragen, sluit je aan!
Alle info: miekevnh@hotmail.com

Gezinsweekend
Zaterdag 25 mei 13u30: grote touw- 
trekwedstrijd voor jeugdverenigingen op 
hoeve Verhoest, Grote Noordstraat 52

Zondag 26 mei 13u00:
gezinsnamiddag: fiets- en huifkartocht 
tussen de verschillende kerktorens met 
op elke parochie heel wat animatie en 
versnaperingen

Slothappening op de hoeve Verhoest, 
Grote Noordstraat 52 

Meer info: Federatie Hooglede-Gits, 
Ieperstraat 7, Hooglede


