
We zijn trots op onze burgemeester, Rita Demaré, 20° 
plaats Vlaams parlement.  “Rita demarreert voor Vlaande-
ren”: DE kans voor Hooglede en Gits. Als burgemeester luis-
tert ze naar elk van u. Ze zoekt mee naar oplossingen. Ze leidt 
haar team op een gedreven, eerlijke, professionele manier. 
Nu wil ze meewerken aan een sterker Vlaanderen voor onze 
gemeente. 

Het dagverzorgingscentrum en de uitbreiding van het WZC 
Ter Linde komt er met Vlaamse subsidies, getekend door mi-

nister Vandeurzen. In de Stationsstraat en de Koolskamp-
straat wordt het rioleringstelsel ontdubbeld, met onmisbare 
subsidies van de hogere overheid. Het project de ‘Groote Oor-
log’, met o.a. een bezoekerscentrum aan de Duits militaire be-
graafplaats,  komt er dankzij  een samenwerking tussen ge-
meente, provincie en Vlaanderen. Met ondersteuning van de 
intergemeentelijke erosiebestrijdingscoördinator sluiten we 
overeenkomsten die voorkomen dat modder, afkomstig van 
hellende percelen, in de grachten en op wegen terechtkomt.  
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Tijdens de vorige legislatuur werd het rio-
leringstelsel in de gemeente ingebracht 
in Infrax. Niettemin blijft de gemeente bij 
de ontdubbelingswerken betrokken par-
tij. Infrax ontvangt 75% subsidie van de 
hogere overheid voor het uitvoeren van de 
rioleringswerken. Alle bijkomende inves-
teringen in kader van verkeersveiligheid 
(bv. een gescheiden fietspad, een aange-
past rolstoelpad) worden door de gemeente 
gefinancierd. Zo zijn er momenteel aanpas-
singswerken aan de gang in de Stations-
straat en de Koolskampstraat.

Sterke werken

Het dagverzorgingscentrum kwam er met steun van Vlaanderen. Minister Vandeurzen 
voorziet voor de uitbreiding van het Woonzorgcentrum ‘Ter Linde’ 20 jaar lang 203 000 
euro, wat neerkomt op iets meer dan 4 miljoen euro.  Op deze manier zullen we niet 100 
maar 140 bedden in het Woonzorgcentrum  kunnen aanbieden. Enkel zo kunnen we blij-
vend een antwoord bieden op de vergrijzing van onze samenleving en de stijgende vraag 
naar kwaliteitsvolle en betaalbare woonzorg.

Versterkende zorg STERKER  
VLAANDEREN,
STERKER LAND
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Naar aanleiding van ‘100 jaar Groote Oor-
log’ worden in het hele land tal van herden-
kingen en projecten georganiseerd. Dit is 
ook het geval in onze gemeente. Het pro-
ject de Groote Oorlog komt er dankzij  een 
samenwerking tussen gemeente, provincie 
en Vlaanderen. Samen met het inrichten 
van de kerktoren, die tijdens de oorlog als 
uitkijktoren dienst deed, het aanduiden van 
de oude bunker onder de Kortemarkstraat, 
het uitpijlen van een fietsroute, … komt er 
een informatiepunt aan de Duitse militaire 
begraafplaats. Dit geeft ons de kans de vre-
selijke gebeurtenissen tijdens de ‘Groote 
oorlog’ waardig te herdenken.

Sterke verhalen

Door de aanwezigheid van de heuvelrug wordt onze gemeente gekenmerkt door heel wat hellende landbouwper-
celen.  Bij zware onweders treden water- en modderstromen op, waardoor aarde op de wegen en in de waterlo-
pen, grachten of riolering belandt. Dit zorgt voor verkeershinder, plaatselijk wateroverlast en kost de gemeente 
bovendien heel wat geld. In nauwe samenwerking met de  intergemeentelijke erosiebestrijdingscoördinator, 
betaald door de provincie, sluiten we diverse overeenkomsten met landbouwers en eigenaars voor o.a. de inzaai 
van grasstroken. Dergelijke grasstroken voorkomen dat modder op de straat stroomt. We zijn gestart in de Omme-
gangstraat, waar we de opritten naar de landerijen verlegd hebben naar plaatsen die minder onderhevig zijn aan 
afstroming. Jaar per jaar onderhandelen we voor de meest kwetsbare zones binnen de gemeente.

Versterking 
tegen erosie

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land

STERKER VLAANDEREN, 
STERKER HOOGLEDE-GITS

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Dankzij 75% subsidie van de hogere over-
heid kunnen de rioleringswerken uitge-
voerd worden.

Het project de Groote Oorlog komt er dank-
zij  een samenwerking tussen gemeente, 
provincie en Vlaanderen Dit geeft ons de 
kans de vreselijke gebeurtenissen tijdens 
de ‘Groote oorlog’ waardig te herdenken

In nauwe samenwerking met de  interge-
meentelijke erosiebestrijdingscoördinator, 
betaald door de provincie, sluiten we di-
verse overeenkomsten met landbouwers 
en eigenaars voor o.a. de inzaai van gras-
stroken.
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