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HOOGLEDE-GITS
GOED GEZIND 

ONDERWEG

Met dit eerste nummer van 2016 hou ik er aan u nogmaals een ge-
lukkig en voorspoedig 2016 toe te wensen. Dat het een jaar vol goe-
de voornemens en uitdagingen mag worden. Met onze lokale CD&V  
afdeling zijn we er meteen maar ingevlogen. Het lokale bestuur 
werd vernieuwd en uitgebreid, op de bank van de OCMW-raads-
leden zien we een bekend gezicht opduiken en de #ikbenwij cam-
pagne draait op volle toeren.

2016 wordt een jaar van bezinning, reflectie en voorbereiding. 
Waar willen we met onze warme lokale gemeenschap naar toe, wat 
betekent de goedgezinde gemeente Hooglede-Gits in 2018, en ver-
der zelfs, in 2030. Op tal van beleidsdomeinen zien we uitdagingen 
en vraagstukken rijzen. Reden te meer om deze SAMEN te doorgron-
den en aan te pakken. Want een WIJ is zo veel meer dan een IK. 

Uw voorzitter, Frederik Demeyere
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Met de opening van het vernieuwde 
domein ’t Chringhene eind vorig jaar 
werd aangetoond dat binnen de be-
perkte  gemeentelijke budgetten de 
afgelopen jaren toch hoogste priori-
teit werd gegeven aan ruime, stevige 
en energiezuinige gebouwen die voor 
meerdere generaties een veilige haven 
zullen bieden. Jeugdbeweging en sport 
staan zeer hoog in het gemeentelijk 
vaandel,  want zij dragen bij tot een 
gezonde geest in een gezond lichaam 
en een sociale samenleving. De oude 
paviljoenen voldeden niet langer aan 
de normale hedendaagse eisen van de 
gebruikers inzake comfort, duurzaam-
heid en energiezuinigheid en oplappen 
was niet langer een optie. De gebou-
wen waren echte energieverslinders. De 
jeugdbewegingen groeiden en bloeiden 

en meerdere voetbalverenigingen ge-
bruikten het terrein. Enkele jaren terug 
werd dan ook door het gemeentebe-
stuur geopteerd om binnen de finan-
ciële mogelijkheden stelselmatig de pa-
viljoenen af te breken  en te vervangen 
door stenen gebouwen. Ook de omge-
ving werd aangepakt zodat het plaatje 
volledig is. Een firma werd aangeduid 
om de omgeving grondig te vernieu-
wen wat parking en groen betreft zodat 
het domein weer als een feniks uit de as 
is verrezen. Het resultaat is dan ook een 
prachtig domein boordevol recreatieve 
mogelijkheden. Een zeer mooie ruime 
kantine, volledig uitgerust, prachtige 
kleedkamers en sanitaire voorzienin-
gen, bijkomende ruimte voor de jeugd 
en een afgewerkte omgeving. Dit alles 
duurzaam en energie-efficiënt!

Jeugd- en sportinfrastructuur 
hoogste prioriteit

Nieuwe lokalen 
voor de Hoogleedse 
jeugd op komst!
Ook de jeugd in Hooglede kijkt reikhal-
zend uit naar nieuwe lokalen. Op de laatste 
gemeenteraad van 2015 werd het meerja-
renplan en het budget goedgekeurd. Daar-
in werd een duidelijk engagement voor de 
jeugd gemaakt met het project rond zaal 
den Akker. 

Er wordt voor de volledige werken in en 
rond de speel-en recreatiesite 3,2 miljoen 
euro voorzien. Daarmee moet een complex 
rond zaal den Akker opgetrokken worden 
en zullen de omgevingswerken worden 
aangevat. Schepen Frederik Sap trok verge-
zeld van Arnold Vandenbussche, jeugdcon-
sulent, en Chris Anne, hoofd technische 
dienst naar alle betrokken verenigingen 
met een voorstel waar iedereen opmerkin-
gen op mocht maken. Met die opmerkin-
gen werd dan een ontwerp gemaakt. Dat 
plan wordt binnenkort aanbesteed, waarna 
er opnieuw een tour-de-table zal plaats-
vinden. De werken zullen aanvangen eind 
2016/begin 2017 en afgerond worden in 
juni 2018. 

Op die manier worden een aantal proble-
men tegelijkertijd aangepakt. Zowel de 
KAJ als de KLJ zullen hun tijdelijk onder-
komen kunnen inruilen voor een defini-
tieve stek in het complex. Ook de chiro-
meisjes, die nu in de Kleine Stadenstraat 
gehuisvest zijn, zullen op de nieuwe locatie 
hun gading vinden. De oude gebouwen 
voor de speelpleinwerking zijn eveneens 
dringend aan vervanging toe en zij zullen 
dus ook hun plaats krijgen in het nieuwe 
gebouw. Verder wordt met de aanbouw 
aan zaal den Akker ook de geluidsoverlast 
aangepakt. Een mooi vooruitzicht voor de 
Hoogleedse jeugd!

Arne De 
Brabandere

Rita Demaré & Pieter Declercq
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Veilige schoolomgeving waar mogelijk 
optimaliseren
Het gemeentebestuur heeft in de loop van 
2015 een aantal  maatregelen genomen 
om de schoolomgeving op diverse plaat-
sen op de gemeente veiliger en duidelijker 
te maken voor de weggebruikers. Ook in 
2016 wordt deze strategie verder gevolgd. 
Er werd geinvesteerd in variabele zones 
30 met oplichtende borden waarbij  de 
automobilisten verwittigd worden van de 
periodes wanneer het schoolgaand verkeer 
er is. Zo ook werden aan iedere school een 
aantal fluorescerende verkeersmaatjes be-
zorgd om aan de schooluitgang te plaatsen. 
Op diverse plaatsen werden rode wegmar-
keringen aangebracht en fietsembleepjes 
op de weg geplaatst. Ook bij het diensten-
centrum Gidts werd de nieuw aangelegde 
Station-en Koolskampstraat voorzien van 
de nodige infrastructuur om de zwakke 
weggebruikers een veiliger wegomgeving 
te geven. Ook werd via een aantal ac-
ties in samenwerking met andere actoren 
de schoolgaande jeugd gestimuleerd om 
zichtbaar in het verkeer te zijn . Via de Flits 
campagne werden kinderen en ouders die 
met de fiets of te voet naar school komen 
beloond met nog meer fluo materiaal. Bij 
het begin van het schooljaar is er een actie 
met de politiediensten vanuit RIHO naar 
controle van de fietsen. Met al deze maat-
regelen, en met een oproep om als weg-

Door werkomstandigheden kan Koen 
Janssens, die regelmatig in zijn nieuwe 
functie, verschillende dagen per week in 
Duitsland verblijft, niet meer zetelen in de 
OCMW-raad. Koen kan zijn job niet lan-
ger combineren met zijn OCMW-taak en 
nam bijgevolg ontslag. Dit heeft uiteraard 
zijn weerslag binnen de OCMW-raad. Pie-
ter Declercq reeds zetelend in de OCMW-
raad schuift door naar het vast bureau, 
waardoor Rebecca Vanoverberghe haar 
intrede doet in de OCMW-raad. Frederik 
Demeyere werd in die raad aangeduid als 
eventuele opvolger van Rebecca.

Welkom in de  
OCMW-raad,  
Rebecca

gebruiker de geldende verkeersregels na te 
leven en een correct rijgedrag te behouden  
in de omgeving van onze scholen, hopen 
we op een veilige schoolbuurt voor onze 
schoolgaande jeugd aan de diverse onder-
wijsinstellingen op onze gemeente.

Rik Vanwildemeersch, 
schepen van mobiliteit
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking 
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

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/hoogledegits.cdenv 

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/mijncdenv Ve
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LEDENHERNIEUWING #IKBENWIJ
#IKBENWIJ vertaalt de visie van CD&V op mens en samenleving.
➞ We streven naar een samenleving waarin elk individu zijn mogelijkheden optimaal kan ontwikkelen 
➞ Om ze dan dienstbaar te gebruiken in z’n omgeving
➞ Zodat het welzijn van de hele maatschappij erop vooruitgaat
Je merkt het: onze partij focust niet enkel op het individu of enkel op de samenleving als een geheel. Het nieuwe Wij streeft naar 
een groei van beide. Waarbij iedereen het recht heeft om zich optimaal te ontwikkelen én de verantwoordelijkheid om anderen 
daarbij te helpen. Meer info? Neem een kijkje op cdenv.be. 

Werkgroep feestelijkheden breekt records !

Rond de jaarwisseling vonden opnieuw twee activiteiten 
plaats georganiseerd door de werkgroep feestelijkheden. On-
der het goedkeurend oog van nieuwbakken schepen Mieke 
Debergh (Open VLD), die recent de bevoegdheid feestelijkhe-
den overnam van schepen Eddy Debruyne,  en voorzitter Pie-
ter Declercq werd naar jaarlijkse gewoonte in samenwerking 
met heel wat verenigingen een kerstmarkt opgetrokken op het 
marktplein van Hooglede. Het goede weer en de sfeervol in-
gerichte marktplaats zorgden voor een recordopkomst!  Ook 
de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, die dit jaar plaats vond 
in de voor de gelegenheid prachtig ingerichte sporthal Ogier-
lande te Gits, bracht zo’n 1000 man op de been. Proficiat 
aan de vele vrijwilligers op wie hun steun en medewerking we 
telkens opnieuw kunnen rekenen. - Pieter Declercq

BELEEF HET MEE MET CD&V
Wil u zich als lid engageren binnen onze lokale afdeling? Wenst u zich te abonneren op ons drukwerk of onze elektronische 
nieuwsbrief? Vul dan onderstaande strook in en stuur deze op naar CD&V Hooglede-Gits, Akkerstraat 25A, 8830 Hooglede-Gits 
of mail naar frederik.demeyere@telenet.be.

NAAM: VOORNAAM:

STRAAT + NR:

POSTCODE: GEMEENTE:

TELEFOON:

GEBOORTEDATUM:

EMAIL:

De informatie vermeld op dit document is enkel bestemd voor intern gebruik binnen CD&V. De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het corrigeren en het verwijderen ervan.


