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Doortocht St Jozef: 
de meerderheid houdt u aan 
de praat en leidt u verder om
Wij willen u eerlijk informeren

“JIJ BENT SUPER”
Voor CD&V 

Hooglede-Gits 
ben jij super

Bij de voorstelling van de werken, voorjaar 2010, klonk het 
zo: begin eerste fase november 2010 en afronding  maart 
2011. Het stuk van de doorgang Kortemark-Staden en de 
rotonde zouden eerst worden voltooid, om de drukke ver-
keersas vlot te laten passeren. Met de andere werken van 
de doortocht Hooglede in het vooruitzicht was dit geen 
overbodige luxe. 

CD&V nationaal lanceerde 
zopas de nieuwe slogan: 
‘Samen is super’. 
Vanuit Hooglede-Gits  
vullen wij dit aan met 
“…maar hier niet”. 

Voor ons ben jij super en willen we er 
“toope” voor gaan. Vandaar dat wij re-
soluut kiezen voor een nieuwe slogan 
in ons dorp: “Jij bent Super”.
Onze enthousiaste ploeg plaatst dag na 
dag jouw bekommernissen bovenaan.
Jij bent van tel, prestige en eigenbelang 
van politiekers zijn uit den boze… . 
Het bord met de aankondiging “dood-
lopende straat” toont  dat wij het over 

een andere 
boeg willen 
gooien. Onze 
kopvrouw Rita 
Demaré toont 
hiermee dat wij 
met CD&V 
een alternatief   
willen bieden, 
waarin jij cen-
traal staat. 

Eddy  

Debruyne

voorzitter 

CD&V Hoog-

lede-Gits

Wij vinden het niet verantwoord dat, einde maart, opeens van koers werd veranderd: 
plots werd beslist om het totale project pas af  te werken eind mei 2011!  Had zich hier 
in april of  mei één of  ander “koersgebeuren” moeten voordoen dan was de rotonde 
waarschijnlijk al lang afgewerkt, want enkel de toplaag en signalisatie dienden nog te 
worden aangebracht.
Uw geduld en extra brandstofverbruik door de extra kilometers…worden echter be-
loond met een nieuwe verkeerssituatie met als doel de verkeersveiligheid te verhogen.

We wensen de mensen die in het centrum van Hooglede en de omleidingswegen 
wonen eveneens veel geduld. We hebben de indruk dat daar alles vrij snel en volgens 
tijdsschema verloopt.

jij bent 
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Zitdag CD&V – Hooglede-Gits
Elke derde donderdag van de maand van 17 tot 19 uur 

PARE Maanden 
(02/04/06/08/10/12) 
HOOGLEDE : ACW lokaal (bij 
CM), Kerkstraat

ONPARE Maanden  
(01/03/05/07/09/11) 
GITS : Cultureel Centrum, 
Torhoutstraat

Indien u dit wenst, kunt u uw vraag 
enkele dagen vooraf  mailen naar 
cdenvhoogledegits@hotmail.com
Zo proberen we vooraf  ons net-
werk te contacteren, zodat we u op 
de zitdag zelf  reeds een eerste aan-
zet tot antwoord kunnen geven. 

Wilt u regelmatig op de hoogte blij-
ven? Bezorg ons dan uw mailadres!

Namens CD&V- Hooglede-Gits, 

Veronique Vandenhende 
(0472/246329)
Eddy Debruyne (0475/839812)
Rita Demaré (0476/283349)

Beste inwoner van Hooglede-Gits, heeft u vragen waarvan u 
denkt dat wij, als gemeenteraadsleden, u kunnen helpen?

Er is heel wat kwaliteitsvol onderwijs op 
onze gemeente. Er wordt uitbreiding 
voorzien voor de gemeenteschool van 
Hooglede gedurende 2012. Jammer dat 
de financiering naar de volgende jaren 
doorgeschoven wordt.
Volgens ons zijn er ook investeringen 
nodig in het gemeentelijk schoolgebouw 
in de Torhoutstraat in Gits.

Goede jeugdlokalen in Hooglede en Gits zijn nodig. We hebben enkele lokalen binnenin 
gezien. Deze zijn prachtig ingericht met de middelen die er zijn. Nu nog de buitenkant 
aantrekkelijk maken, zodat een picnictafel buiten alleen bij zonnig weer een alternatief 
hoeft te zijn. 

De gemeente bezit hier bouwgrond. 
Bij de verkoop ervan komt er geld in de gemeentekas.
Dit betekent wel onzekerheid voor de Paardenpiste en 
Meisjes-chiro. Wat met de groene open ruimte?

Het Duits kerkhof dient dringend onderhouden te worden. Er 
zijn subsidies voorzien. De gemeente moet zelf 240 000 euro 
betalen. Er wordt een bezoekerscentrum gepland. Zal iets zijn 
voor na 2012 …

nt dringend ondondonderherherhouden te worworden. Er 
en. De gemeente moet zelf 240 000 eu euro 
 bezoekerscentrum gepland. Zal iets zijn 
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Dit fietspad in de Delaeyestraat hadden we 
graag hersteld gezien terwijl er nog weinig 
verkeer is, net zoals gebeurd is in de Korte-
markstraat. 

Bedrijven wachten op een plaats in onze 
gemeente. Sommige kiezen voor een verhuis 
buiten ons dorp. Voor anderen zou een locatie 
binnen de ring wel degelijk een optie zijn. Wij 
gaan ervoor.

Eerst vele grondwerken nodig om daarna 
een mooi, hedendaags centrum te hebben. 
Geduld voor de bewoners en handelsza-
ken. We vinden het nog altijd jammer dat 
de gemeente niet inging op ons voorstel 
om buiten het centrum een alternatief aan 
te bieden voor deze handelaars.jij bent 
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Colofon

hoofdredacteur: Stefaan Deleeck

verslaggevers ter plaatse:  

Veronique Vandenhende 

fotografie: Piet Heus

verantwoordelijke uitgever:  

Jonathan Cardoen

Re(d)actieadres:  

cd&v-Direct, Wetstraat 89

1040 Brussel  

e-mail: direct@cdenv.be

Wist je dit al?

On(t)roerend erfgoed
De oude pastorie, Marktplaats 5, 
staat op de inventaris bouwkundig 
erfgoed voor Vlaanderen. Nochtans 
werd ze met de grond gelijk ge-
maakt…(1) De huizen aan het begin 
van de Ieperstraat staan volgens ons 
terecht op de lijst.(2) Wij zouden 
hier niet graag appartementen zien 
verschijnen.Wil je weten of  jouw 
huis op de lijst voorkomt? Surf  dan 
naar de website van CD&V Hoogle-
de-Gits. Je vindt er ook de gevolgen 
voor jouw eigendom. Of  vraag na 
bij een CD&V-gemeenteraadslid.

Wij hebben twee nieuwe 
mensen actief in OCMW– 
en gemeenteraad
Kathleen Moyaert vervangt Jozef  
Debacker als gemeenteraadslid(3) 
en Philiep Verschaeve wordt in haar 
plaats OCMW-raadslid.(4) Zo kun-
nen zij zich schitterend voorberei-
den op de volgende gemeenteraads-
verkiezingen.

Riolen
Alle huizen waar een dubbele riole-
ring passeert, dienen ook hun vuil 
en proper water te scheiden en zo 
aan te sluiten. Momenteel is de Mid-
denstraat aan de beurt.  We blijven 

ook voor dit dossier ijveren om te 
onderzoeken of  de gemeente deze 
aansluitingen niet kan betalen.
Wist je dat alle huizen in de Ste-

venistenwijk klaar zijn om aan een 
dubbele riolering aan te sluiten? He-
laas werd de verkavelaar in deze wijk 
niet verplicht om proper en vuil 
water gescheiden af  te voeren. Dus 
alle inspanningen gaan er meteen 
verloren.(5)

Leuning
De leuningen aan de kerk en de fontein 
staan er – waarvoor dank! (6) Nu nog 

de verlenging bovenaan de trap naar 
de Gulden Zonne.

Voetpad
Al meerdere malen hebben we ge-
vraagd de voetpaden te herstellen…(7)
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