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Weer, wind, water… winter

KAN IK OOK EEN 
STEENTJE BIJDRAGEN 

IN DE AANPAK 
WATEROVERLAST?

Heel wat mensen kijken reikhalzend 
uit naar de winter: de sneeuwpret, 
de kerstdagen, de warme gezellig-
heid binnen terwijl het buiten vriest 
dat het kraakt… Toch kunnen we er 
niet omheen dat voor sommigen de 
winter een lastige periode is. 
In de winter moeten we meer be-
stand zijn tegen barre omstandig-
heden. Zo maken we bv. de tuin 
‘winterklaar’: wat snoeiwerk, blade-
ren weggeruimd, buitenkraantjes 
gedicht. En voor onszelf voorzien we 
een warme winterjas,  stevige winter-
schoenen…
Winter betekent veel neerslag en 
veel water – de start van de werken 
rond aanpak van de waterlast is dan 
ook goed nieuws. 

Meer informatie? 
Lees onze elektronische nieuwsbrief, 
abonneer via de website 
www.hooglede-gits.cdenv.be



4

De keuze voor verjonging zet zich door

Tom Noyez, sympathieke Gitsenaar 
met een advocatenkantoor te Hooglede 
wordt bevoegd voor cultuur, biblio-
theek, sport, feestelijkheden, toerisme 
en recreatie, onderwijs en kunston-
derwijs, kinderopvang, ontwikkelings-
samenwerking en de wereldoorlogen. 
Deze bevoegdheden zijn hem op het 
lijf  geschreven gezien zijn achtergrond 
als bestuurslid van toneelvereniging ’t 
Amateurke, voetbaltrainer op Domi-
niek Savio van Gidos, bestuurslid van 
Unizo en bestuurslid van de oudstrij-

dersvereniging. Hij is samen met Karen 
Verkinderen die in het buitengewoon 
onderwijs werkzaam is en met wie hij 
een dochtertje Gisèle heeft.

Als advocaat is Tom Noyez het gewoon 
om complexe dossiers uit te pluizen 
en te analyseren. Zijn capaciteiten om 
moeilijke materies op glasheldere wijze 
uit te leggen zal alleen maar bijdragen 
tot het welzijn van de burgers. In de 
politiek zal hij niet onbeslagen het ijs 
betreden wanneer hij zijn schepenambt 

zal aanvangen. Als gemeenteraadslid 
volgt hij heel nauwgezet alle materies 
op. Daarnaast zit hij nu reeds iedere 
week samen met schepen Debruyne ter 
bespreking van alle dossiers zodat de 
overgang vlot zal verlopen.

Vanaf 1 januari 2017 volgt huidig gemeenteraadslid Tom Noyez 
schepen Eddy Debruyne op. Met deze wissel geeft CD&V Hoogle-
de-Gits het krachtig signaal dat er een sterke nieuwe en jonge ge-
neratie aan het opstaan is binnen de partij waardoor de toekomst 
er alleen maar rooskleurig uit ziet. Naast Tom Noyez is er immers 
ook o.a. huidig gemeenteraadslid en voorzitter van JONGCD&V 
Arne De Brabandere, OCMW-raadslid Pieter Declercq en jeugd-
voorzitster Maaike Bruwier.

Nu er sprake is van een moge-
lijk afschakelplan waarbij be-
paalde zones van elektriciteit 
worden afgeschakeld wanneer 
er zich een tekort dreigt voor 
te doen, is het belangrijk om 
zuinig om te springen met het 
verbruik. 

Er zijn talloze zaken waarbij we minder 
elektriciteit kunnen verbruiken. Zo wil 
ook het gemeentebestuur een aantal 
zaken onder de loep nemen en hier een 
goed voorbeeld stellen.
Vandaar dat er een voorstel werd 
geformuleerd op de gemeenteraad van  
9 oktober om de stroom te beperken 

voor de openbare verlichting.  Samen 
met Infrax werd een plan uitgezet om 
de openbare verlichting te doven. 
’s Nachts wordt de openbare verlichting 
gedoofd tussen 0u30 en 04u30.  Dit ge-
beurt op zo/ma, ma/di, di/wo, wo/do, 
do/vr uitgezonderd Kerst en Nieuw-
jaar. Deze maatregel betekent dat de 
openbare verlichting 1040 uur per jaar 
wordt gedoofd. Dit zou een geschatte 
energiebesparing van 236000 KWH per 
jaar betekenen.
Verder wordt er uitgekeken om de 
kerstverlichting op openbaar domein 
te beperken en in een andere vorm te 
gieten zonder excentrieke verlichting. 

HERNIEUWBARE
ENERGIE IS 

GEEN KEUZE, 
ZUINIGHEID 
EEN TROEF

Afschakelplan?
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Herdenking 
Poolse 
Bevrijding 
WOII
Ter herdenking van de bevrij-
ding van Hooglede-Gits door 
het Poolse leger op het einde 
van de Tweede Wereldoorlog, 
in 2014 zeventig jaar geleden, 
bracht het gemeentebestuur de 
verhalen van de gesneuvelde 
Poolse soldaten terug op de 
voorgrond. 

Voor elk van de zeven gesneuvelden 
werd een gedenkplaat onthuld, onge-
veer op de plaats waar ze gesneuveld 
zijn. Tijdens de opening op 7 septem-
ber 2014 reed een bus een traject af  dat 
de zes plaatsen met elkaar verbindt. Op 
elke plaats werd kort verteld wat over 
de gesneuvelden geweten is, zowel in 
het Nederlands als in het Pools, waarna 
de harmonie een stukje muziek bracht. 
De tocht eindigde bij het oorlogsmo-
nument op de Marktplaats in Hoog-
lede, waar in samenwerking met de 
brandweer een officieel eerbetoon werd 
voorzien. Daar lieten enkele klassen van 
de lagere scholen van de gemeente bal-
lonnen los in de kleuren van de Poolse 
vlag. 

De volledige bevolking werd op 
de hoogte gebracht via website en 
nieuwsbrief. De Poolse gezinnen die 
in Hooglede wonen, werden in het 
bijzonder uitgenodigd. Verder waren 
er ook afgevaardigden van het provin-
ciebestuur, het verbond van de Poolse 
oudstrijders en veteranen van de eerste 
pantserdivisie van generaal Maczek 
in België, de Poolse ambassade, de 
militaire provinciecommandant, de 
oudstrijders-verenigingen van Hooglede 
en Gits, het college en de gemeente- en 
OCMW-raad.

De gezellige drukte van het OCMW
De huidige bewindsploeg is bijna 2 jaar aan het roer en er kunnen 
reeds een aantal mooie projecten (afgewerkte en op te starten..) wor-
den voorgelegd. De visie is er en stap per stap volgt de uitvoering.

Eén ding is zeker…de bouwwoede 
blijft voortduren bij het OCMW! Nu 
de Sleedoorn op Sleihage met zijn 5 
woongelegenheden en 4 doorgangswo-
ningen volledig operationeel is, wordt 
er duchtig verder gewerkt aan de 6 
sociale woningen in de Bruggestraat en 
worden de 4 woningen recht tegenover 
café ‘De Gouden Leeuw’ gesloopt. In 
afwachting van de opstart van de wer-
ken zal deze vrije open ruimte tijdelijk 
als parking fungeren. Ook op de site 
van het woonzorgcentrum Ter Linde 
wordt gestart met de voorbereiding 
voor de bouw van de nieuwe vleugel. 
Met 8 mobiele units worden de kamers 
vervangen die tijdelijk niet kunnen 
gebruikt worden.
Verder kunnen we melden dat ook 
op sociaal vlak het OCMW zijn kern-
taak naar behoren blijft uitvoeren. De 
sociale dienstverlening is top. De weg 
naar onze bekwame maatschappelijke 
werkers wordt goed gevonden en ook 
de andere dienstverlening zoals het 
Dienstenhuis draait meer dan goed. 
Het succes van ons kortverblijf  was 
reeds gekend maar het Dagverzorgings-
centrum spant de kroon. Dit is echt één 
van de paradepaardjes aan het worden. 
Onlangs werd er de 100ste nieuwe 
bezoeker genoteerd. 
Met het  verder werken met Probis, 
een externe partner die ons begeleidt, 

zorgen we dan ook verder voor een 
optimalisatie rond het inzetten van 
verzorgenden en logistieke medewer-
kers op de diverse diensten. Het verder 
uitwerken van een interne klusjesdienst 
moet de service naar de thuiswonenden 
dan weer optimaliseren.
Nieuw is dat we recentelijk ook op 
de sociale media terug te vinden zijn. 
Toets OCMW Hooglede in en je komt 
zo op onze facebook-pagina terecht. Je 
vindt er tal van nuttige informatie terug 
en je blijft op de hoogte van tal van 
nieuwigheden en activiteiten. 
Daarom, bij deze een warme oproep 
om ons daar massaal te bezoeken.
Budgettair moet het OCMW verder 
goed alles in de gaten houden. Er zijn 
tegenvallers en er zijn meevallers. Het 
is belangrijk om binnen de budgettaire 
limieten op creatieve manier onze kern-
taak verder te kunnen blijven uitvoeren. 
Het huidige beleid zorgt daar dan ook 
goed voor en er wordt op constructieve 
manier geluisterd naar de voorstellen 
van de collega’s van de oppositie. 
Kortom, het OCMW is dynamischer 
dan ooit en dat op diverse gebieden. 
Aarzel niet ons aan te spreken of  te 
bevragen over diverse dossiers.

Koen Janssens en Pieter Declercq, 
uw OCMW-raadsleden voor CD&V 

Hooglede-Gits.



V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
o

na
th

an
 C

ar
d

o
en

 R
e(

d
)a

ct
ie

ad
re

s:
 C

D
&

V
-D

ir
ec

t,
 W

et
st

ra
at

 8
9

 -
 1

0
4

0
 B

ru
ss

el
 F

ax
: 0

2-
23

8
 3

8
 6

0
 -

 e
-m

ai
l: 

d
ir

ec
t@

cd
en

v.
b

e 

8

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-gits.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

JONGCD&V in de loopgraven
Op zondag 9 november trok JONGCD&V Hooglede-Gits erop uit. 100 jaar geleden was België het strijdtoneel tussen de 
Europese grootmachten. Om die herinnering levendig te houden, wilden we die dag invullen met een bezoek aan de West-
hoek.
Op het menu stonden het Memorial Museum Passchendaele 1917 waar Hoogledenaar Steven Vandenbussche conservator 
is, Tyne Cot Cemetry, de alombekende militaire begraafplaats en afsluiten deden we met de Last Post aan de Menenpoort in 
Ieper. We werden hierbij op sleeptouw genomen door Frederik Demeyere, (JONG-)CD&V’er, Hoogledenaar en provinciaal 
coördinator voor 100 jaar Grote Oorlog.

“U was weer geweldig!”
Op 16 augustus vond de eerste ‘Zomerse barbecue’ plaats van onze CD&V-afdeling ten huize van onze burgemeester. Samen 
met zo’n 250 aanwezigen genoten we van lekker eten en een gezellige babbel. Een terugblik op een geslaagde avond!


