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Doe mee met de affichecampagne

Goed gezind en 
veilig terug naar 

schoolVerkeersveiligheid belangt ons 
allemaal aan. Vooral kinderen zijn 
kwetsbare weggebruikers. Samen 
kunnen wij de verkeersveiligheid 
voor onze schoolgaande jeugd 
versterken en verbeteren. Daarom 
lanceert CD&V Hooglede-Gits bij 
het begin van het nieuwe schooljaar 
de campagne ‘Goed gezind en vei-
lig schoolbegin’. Kwam u ons tegen 
aan de schoolpoort? Dan kreeg u 
van ons een affiche of een sticker. 
Doe mee aan onze actie en hang de 
affiche voor het raam, of kleef de 
sticker op je fiets. 

Lees meer over onze affichecam-
pagne voor een goed gezond en 
veilig schoolbegin hier, op pagina 4!

Rebecca Vanoverberghe
Frederik Demeyere

Voorzitters CD&V Hooglede-Gits



Een goed gezind en veilig 
schoolbegin

Nieuwe vleugel gemeentelijke 
basisschool plechtig geopend

Extensief 
maaibeheer
Een vernieuwde aanpak, 
een ander beeld

Doe mee!
Verkeersveiligheid is een zaak die ons 

allen aanbelangt. Kinderen zijn kwets-
bare weggebruikers. Samen kunnen wij 
de verkeersveiligheid voor onze school-

gaande jeugd versterken en verbeteren. 
Met deze affichecampagne vragen wij 
aandacht voor een veilige schoolom-
geving. Deze affiche roept elkeen op 
om onze schoolgaande jeugd zo weinig 
mogelijk met de auto naar school te 
vervoeren. Minder auto’s op de weg naar 
school, betekent minder onveilige toe-
standen voor de zwakke weggebruiker. 
Breng de campagne ‘Goed gezind en 
veilig naar school’ mee onder de aan-
dacht en hang de affiche op een goed 
zichtbare plaats voor het raam. Hoe 
meer affiches, hoe sterker deze oproep, 
hoe groter het effect.

CD&V Hooglede-Gits wenst iedereen 
een veilig schoolbegin!

Meer info:
frederik.demeyere@telenet.be

Op vrijdag 30 augustus werd de nieuwe 
vleugel van de Gemeentelijke Basis-
school officieel geopend. Een opge-
merkte publieksgebeurtenis met onder 
de aanwezigen niemand minder dan 
onze gouverneur Carl Decaluwé en de 
Vlaamse Minister van Onderwijs Pascal 
Smet.

Vijf  nieuwe klassen zorgen er voor dat 
alle kinderen van de GBS opnieuw hun 
eigen stek krijgen op één locatie, en 
dat dit ook voor de volgende decennia 
kan gegarandeerd worden. We wensen 
iedere leerling, iedere ouder van alle 
scholen op onze gemeente trouwens 
meteen ook een goede start bij het pas 
gestarte schooljaar!

Eddy Debruyne
schepen van onderwijs

Kwam u ons ook tegen aan de schoolpoort? Dan kreeg u van ons 
een affiche ‘Goed gezind en veilig schoolbegin’. Met deze affi-
checampagne ‘Goed gezind en veilig schoolbegin’ vraagt CD&V 
Hooglede-Gits aandacht voor een veilige schoolomgeving. 

In samenspraak met de milieu-
dienst, de groendienst en onze 
partner in groenonderhoud 
Mariasteen, werd in een aantal 
zones een proefproject opge-
start om te komen tot een beter 
afstemmen van het beheer in 
functie van het gebruiksnut.
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In perspectief
Over plannen en plichten

Extensief 
maaibeheer
Een vernieuwde aanpak, 
een ander beeld

De vele persoonlijke contacten, de di-
versiteit aan vragen en dossiers, de lijken 
uit de kast … deze mix zorgde voor een 
boeiende eerste  jaarhelft als burgemees-
ter. Samen met mijn collega-schepenen 
staan we open voor vragen en jullie 
worden “au serieux” genomen. Het geven 
van een eerlijk goed overwogen antwoord 
wordt geapprecieerd. Soms met onmid-
dellijk resultaat  soms helaas ook niet. 
Ook wij zijn gebonden aan wetten en 
verplichtingen. Daarnaast vormen we een 
gemeenschap waarbinnen de vraag van de 
ene geen belemmering mag worden voor 
de andere. Maar zoals gezegd een eerlijk 
antwoord aan de mensen leidt tot begrip 

liever dan loze beloften of  helemaal geen 
antwoord.

Hoe graag we ook voor oplossingen 
zorgen en nieuwe initiatieven willen 
ondersteunen, ook hierin zijn we heel 
eerlijk. We zijn in laatste voorbereidings-
fase  van onze meerjarenplanning. Het 
nieuwe opgelegde boekhoudsysteem voor 
de gemeenten verwacht  dat wij, beleids-
verantwoordelijken, elk jaar “kief-kief ” 
draaien en geen putten meer maken voor 
de volgende jaren. Binnen onze gemeente 
Hooglede dus een complete ommezwaai.

Het komt er dus op aan te plannen, voor-
uitdenkend te zijn en gezonde keuzes te 
maken. Net als in het gewone huishouden 
waar men zijn terras wil heraanleggen en 
toch plots moet kiezen voor de aankoop 
van een nieuwe wasmachine, omdat 
wassen nu éénmaal prioritair is, ook zo 
wordt geredeneerd bij de opmaak van 
onze meerjarenplanning. Onafhankelijke 
doorlichting van onze boekhouding staaft 
hierbij nogmaals onze vroegere analyse: 
de bodem van de portemonnee is zicht-
baar! De huidige oppositie mag dan wel 
beweren dat zij er voor niets tussen zitten, 
toch kan ik me niet van de indruk ont-

doen dat zij ofwel de ernst niet snappen 
ofwel nog in de ontkenningsfase zitten. 
Gelukkig kan ik goed rekenen en weet ik 
dat je in 24 jaar méér kan uitgeven dan wij 
in 6 maanden en dat je dat in 6 maanden 
ook niet kan rechttrekken wat in 24 jaar te 
veel en te snel uitgeven werd.

Onze positieve instelling  en onze “noes-
te” werkkracht zorgt ervoor dat we alles 
in het werk stellen om vooruitgang te 
boeken. Iemand niet kunnen helpen met 
zijn vraag is frustrerend zowel voor jullie 
als voor ons, maar het mag niet opwegen 
tegen alle positieve dingen, klein en groot, 
die we tot op heden wel realiseerden. Zo 
hebben we bijvoorbeeld de daken van de 
gemeentelijke bejaardenwoningen op ’t 
Cringhene recent geïsoleerd, geen groots 
en opvallend project maar een duurzame 
investering die zal renderen in de porte-
monnee van de bewoners komende win-
ter. Het toont meteen aan welke weg we 
met onze beleidsploeg inslaan, op maat 
van een dorp, op maat van de portemon-
nee en op maat van jullie allen. Voor een 
Goed Gezinde Gemeente!

Rita Demaré
Burgemeester

We gingen ten rade bij mensen van de KA-
THO en van de groendienst van Brugge 
die dit al meerdere jaren toepassen.

Zo is er een blijvend intensief  maaibeheer 
in speelzones voor kinderen of  in de sier-
aanplantingen zoals rond de kerkpleinen.

In een vijftal zones verdeeld over de ge-
meente passen we een ander beheer toe. 
Dit kadert in de actie; “Laat het zoemen 
met de bloemen” en is vooral in het voor-
deel van de bijenpopulatie . Zo zorgt dit 
aangepast groenbeheer voor een bron van 
leven.Via een duurzaam beleid doen we de 
biodiversiteit eer aan.

Het is niet de bedoeling om het er slordig 
en wild te laten bijliggen. Zo zorgen we 
voor een propere overgang door een strook 
aan de zijkant alsnog als gazon te maaien. 
Zo is er een nette overgang naar de zones 
met natuurlijke groei en bloei. Tussenin 
worden ook nog wandelstroken gemaaid 

zodat de recreant deze zones nog kan betre-
den, zij het via gemaaide paadjes. Tijdens 
het eerste proefjaar maaien we de zones 
nog 2 maal, tweede helft juli en tweede helft 
september.  Daarna volgt een evaluatie.

Rik Vanwildemeersch
Schepen groenbeleid
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie aan!

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

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Thema’s voor en door jongeren

Dit willen we doen met een aantal 
informele en minder informele debat-
avonden. Je zal ons onder andere ook dit 

jaar terugvinden op de kerstmarkt, waar 
we vorig jaar reeds met een Rodenbach-
stand aanwezig waren.

We willen vanuit JONGCD&V dus van-
uit twee invalshoeken werken. Enerzijds 
inhoudelijk: kritisch, maar constructief  
binnen de partij kijken naar dat wat op 
het beleidsniveau beslist wordt.  Ander-
zijds gaan we er voluit voor om CD&V  
een nieuw elan te geven, we willen de 
CD&V wat aantrekkelijker maken. We 
willen aantonen dat ook CD&V mee 
evolueert met zijn tijd. Daar bij willen 
we de opvolging verzekeren en werken 
aan een sterke achterban voor CD&V 
waarin jongeren de kans krijgen om zich 
politiek ten volle te ontdekken.

Op dit moment is de meerderheid volop 
bezig met het opstellen van het meerja-
renplan. JONGCD&V wil er nauw op 
toezien dat hierbij rekening gehouden 
wordt met jeugdthema’s. Denken we 
maar aan betere jeugdinfrastructuur, vol-
doende en kwaliteitsvolle kinderopvang, 
materiële ondersteuning van verenigin-
gen, enz.. Een discussie die we aangaan 
op een constructieve manier en met in 
ons achterhoofd de budgettaire situatie 
van onze gemeente. Verantwoord en vol 
goede intenties.

Arne De Brabandere
Voorzitter JONGCD&V Hooglede-gits

In het vorig nummer stelden we vol trots onze lokale JONGCD&V 
afdeling aan u voor. Na een aantal maanden stilte, zijn we volop 
het najaar aan het plannen. Ondertussen is onze kleine kern van 6 
mensen reeds uitgebreid tot 8. Met deze kern willen we alle jonge-
ren in Hooglede-Gits bereiken. Ons doel is niet enkel om politieke 
thema’s op de kaart te zetten, maar alle thema’s met betrekking 
tot jongeren aan te snijden. 


