
De laatste weken werden een aantal 
dossiers op de politieke tafel gelegd. 
Windmolens-structuurplan-bos... 
zijn brandend actueel. Betrokkenen 
verwachten heel snel een standpunt. 
De verleiding is groot om in volle 
zalen dan ook heel snel het woord 
te nemen, om zeker als eerste de 
aanwezigen naar de mond te praten. 
Als je op dat moment zelf voor de 
eerste maal de uitleg hoort, kan je 
geen doordachte visie formuleren. 
Deze kwam zeker al niet tot stand in 

overleg met collega’s, adviesraden 
en betrokkenen. Niemand is hier bij 
gebaat. Want alleen gegronde, goed 
doordachte standpunten blijven 
overeind en maken het mogelijk om 
op een verantwoorde manier een 
gemeente te besturen. CD&V’ers zijn 
geen luide roepers, maar eens ons 
standpunt bepaald, gaan we ervoor. 
In dit blad vind je enkele standpun-
ten. Neem de moeite ze te lezen. 
We proberen ze zo kort mogelijk 
te omschrijven. Zo maken wij het 

verschil. Iedereen kan bij ons terecht 
met vragen. Je krijgt misschien niet 
direct antwoord, maar het antwoord 
zal gedragen zijn en verdedigd 
worden. Het zal niet om de haver-
klap wijzigen. Wij willen zo op een 
professionele manier, met zin voor 
verantwoordelijkheid, met aandacht 
voor de toekomstige generatie, de 
gemeente besturen. 

Rita Demaré
Lijsttrekker CD&V Hooglede-Gits

CD&V Hooglede-Gits heeft de geknipte kandidaat-burgemeester, Rita Demaré, om Hooglede-
Gits vooruit te stuwen. Samen met het bestaande team vormt zij voor elk thema een door-
dacht antwoord (windmolens en bos p 4). Daarnaast melden zich opnieuw sterke, jonge, 
nieuwe kandidaten die voor onze gemeente een meerwaarde betekenen (bewonder ze op p 
8). Op pagina 5 vind je ook voldoende info over onderwerpen waar inwoners zich bezorgd, 
fier, verontwaardigd,… over voelen. Meer info: raadpleeg onze website, abonneer je op onze 
nieuwsbrief, mail ons en spreek ons vooral aan!

We-zijn-er-voor-jou-voorzitter Eddy Debruyne 
En we zijn-er-voor-jou-CD&V Hooglede-Gits-team

hooglede-gits.cdenv.be
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iedereen inbegrepen

Onze kandidaat-burgemeester en team zijn er klaar voor

POLITIEKERS WILLEN SCOREN
BIJ HUN KIEZERS!

Onze kandidaat-burgemeester is er klaar voor!



Groene energie is belang-
rijk. Naast zonnepanelen 
kunnen ook windmolens 
groene energie leveren. 
Maar de provincie heeft in 
de aanduiding van zoek-
zones naar plaatsen waar 
windmolens kunnen ge-
bouwd worden Hooglede-
Gits NIET aangeduid als 
mogelijke locatie. 
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GROENE energie: volmondig JA
WINDMOLENS in onze gemeente: NEEN

Wij volgen deze visie
Als we kijken naar dit concrete dos-
sier, dan kunnen we onze visie nog 
verder verduidelijken. Wij willen ons 
beperken tot één extra argument: 
tijdens de gemeenteraad van 31 ja-
nuari was de voltallige gemeenteraad 
met ons akkoord om een ruimtelijk 
uitvoeringsplan op te maken voor 
het gebied Hooglede binnen de 
afbakening van het stedelijk gebied, 

naast het voorziene woongebied.
Wij willen de mogelijkheid open-
houden om zowel regionale als 
lokale bedrijvigheid te voorzien in 
het reservegebied voor stedelijke 
ontwikkelingen. We willen geen 
hypotheek leggen op deze gronden 
omwille van de windmolens langs 
de andere kant van de Ring.
We hopen dan ook dat het sche-
pencollege een negatief  advies zal 

geven aan de windmolenfirma. De 
betrokken inwoners gaven we de 
raad hun bezwaren uitgebreid op 
papier te zetten. Zelf  overlegden we 
met onze contacten in de provincie. 
SAMENGEVAT: We zijn niet tegen 
windmolens, maar in Hooglede-
Gits is daar geen plaats voor, en dit 
staat los van het gezegde “not in 
my backyard”: eerst de vastgelegde 
zoekzones aanspreken!

HIEP HIEP HOERA
Citivo Gits A werd dit seizoen 
KAMPIOEN 2e Prov. A.: een puike 
prestatie, bij deze van harte gefelici-
teerd!

NIEUWE kinderopvang
voor De Geite
De langverwachte kinderopvang 
voor de Geite werd een mooie, 
kindvriendelijke realisatie. We wen-
sen alle kinderen en begeleiders veel 
succes in hun nieuwe stek!
We blijven wel hernieuwde  aan-
dacht vragen voor veilige verkeers-
circulatie binnen deze wijk met 
inspraak van de lokale bewoners! 
Ook de aanleg van een openbare 

speelzone voor deze wijk blijft een 
noodzaak.

DOSSIER “Cultuursubsidies” 
CD&V diende een voorstel in om 
voortaan verenigingen toe te laten 
hun dossier digitaal door te sturen 
i.p.v. lijvige bundels papier aan te 
leveren.

Vlnr.: Mieke - Rebecca - Frederik - Leen - Arne - Eddy - Philiep - Rita - Pieter - Gabriël
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STRUCTUURPLAN - BOS

In het ontwerp structuurplan 
worden er 3 boselementen 
geselecteerd: park- en bo-
somgeving Dienstencentrum 
GID(t)s met Bos Ter Kerst, 
het populierenbosje langs 
de Bosstraat (natuurgebied) 
en de Huwijnsbossen (aan-
sluitend bij Lichtervelde). En, 
onderzoek moet uitwijzen in 

welke mate de bosomgeving 
via stapstenen kan aansluiten 
bij de Huwynsbossen. 

Het schepencollege legt dit alles echter 
naast zich neer, dus negeert ze alle 
inspraak. Op 6 oktober 2009 geeft 
het schepencollege 
toelating aan het 
Agentschap voor 

Natuur en Bos (ANB) om gronden 
aan te kopen en te bebossen tussen de 
Onledestraat, de Koolskampstraat en 
de Bosstraat. Ze zullen er alleen geen 
gemeentelijke middelen voor gebruiken. 

Dit betekent dat de gemeenteraad, de 
GeCoRo, maar ook alle betrokkenen 
in deze beslissing compleet genegeerd 
worden. Voor ons kan deze manier 
van werken absoluut niet! Wij willen 
zekerheid voor ALLE betrokkenen: 
zaken wijzigen zonder overleg is niet 
democratisch en kan voor ons niet! 
CD&V is niet tegen bos maar wil dat 
er een duurzaam draagvlak is wan-
neer er beslissingen genomen worden 
hieromtrent!

Vlnr.: Gabriël – Veronique – Philiep – Rita - Eddy – Arne – Koen

WEETJES
Al of niet gepubliceerd door de lokale pers

PROPERE GEMEENTE 
Dank zij de inzet van veel vereni-
gingen en vrijwilligers zijn we voor 
een tijdje verlost van zwerfvuil. 
Dergelijke acties blijven nodig en 
krijgen onze volle steun. Wie weet 
wordt er op termijn overgegaan op 
een nog structurelere aanpak waar-
bij elke vereniging/wijk zijn eigen 
zone krijgt, deze meermaals per 
jaar reinigt en dit tegen een hogere 
vergoeding.

BESPARINGEN BIJ DE LIJN
Tijdens de raad van februari vroeg 
CD&V naar de geplande besparin-
gen van De Lijn. Voor Hooglede-
Gits zullen er op de vaste lijnen 
vroege en late lijnen geschrapt 
worden, maar wat ons meer zorgen 
baart is de beperking van de belbus 
die voortaan maar om de 2u zal 
rijden… kan o.a. nare gevolgen heb-
ben voor Mariasteen en Dominiek 

Savio, school Onledemolen. Laat 
ons hopen dat ons gemeentebestuur 
voldoende slagkracht heeft om dit 
tegen te gaan.

CD&V viert méé
Toope met jullie zijn we blij dat de 
werken “doortocht” praktisch vol-
tooid zijn. We duimen voor nog méér 
groen op de markt en omgeving, maar 
zullen zeker mee vieren op de officiële 
opening op vrijdag 1 en het volksge-
beuren op zaterdag 2 juni. Tijd om er 
dan “toope” ééntje op te drinken!

“CULTUURPREMIES” en “SPORTSUBSIDIES”
Om cultuur te promoten werd een nieuwe premie in het leven geroepen. CD&V zorgde ervoor dat het voorge-
stelde systeem van wie eerst maalt eerst krijgt, vervangen werd door een democratischer vorm waarbij ”iedereen 
gelijke kansen” krijgt en er ook voldoende budget voorzien is (gemeenteraad februari). Ook bij sportorganisaties 
vroegen we gelijke behandeling van alle evenementen: wielerevenementen mochten al bovenlokale subsidies com-
bineren met gemeentelijke, wat voor andere organisaties eerst niet kon…
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Iedereen inbegrepen, ook u!
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Rita Demaré 
(rita.demare@skynet.be)
www.hooglede-gits.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@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

Jong geëngageerd talent inbegrepen
De stap naar politiek en in het bijzonder naar CD&V was voor 
hen geen moeilijke keuze. Benieuwd waarom ze ervoor kiezen 
om aan politiek te doen en waarom specifiek bij CD&V?

Pieter Declercq 
Als voorzitter van de 
jeugdraad Hooglede-Gits 
en het KLJ-gewestbestuur 
ben ik sterk begaan met 
het jeugdwerk in m’n 
omgeving. Iedereen die 
initiatieven neemt, én 
vooral jongeren, dienen 
hiervoor ondersteund te 
worden. Jongeren dienen 
ruimte te krijgen. Het 
lokale beleid moet daarom 
zo veel mogelijk speel- en 
ontmoetingskansen schep-
pen binnen de gemeente. 

Arne De Brabandere 
(versterkt ook de 
provincieraadslijst 
CD&V!) 
Ik wil aan politiek doen uit 
de overtuiging dat ik ten 
dienste van de bevolking 
kan staan, het beleid kan 
optimaliseren, zodat ieder 
van ons het beter heeft. 
Dit is een ”idealistische” 
overtuiging, maar ik vind 
dat het vanuit dergelijke 
overtuiging is dat mensen 
aan politiek moeten doen.
Waarom CD&V? Omdat 
ik de christelijke waar-
den hoog in het vaandel 
draag. Ik ben niet echt een 
fervente kerkganger, maar 
de christelijke waarden zijn 
voor mij de basis voor de 
samenleving. 

Frederik Demeyere 
Ik besloot aan politiek 
te doen omdat ik in mijn 
directe omgeving vast-
gesteld heb dat sommige 
dingen beter, anders, ef-
ficiënter kunnen. Ik ben 
er van overtuigd dat ik een 
steentje bij kan dragen aan 
een betere leefomgeving 
in mijn gemeente, gebruik 
makend van de ervaringen 
die ik in mijn beroepsle-
ven heb opgebouwd.
Ik ben van nature uit een 
teamspeler, en net dat is 
iets wat binnen de lokale 
CD&V-fractie hoog in het 
vaandel wordt gedragen. 
Bovendien geloof  ik er 
in dat deze CD&V-ploeg 
een frisse wind kan laten 
waaien in het bestuur van 
onze gemeente.

Rebecca 
Vanoverberghe 
Waarom politiek? Politiek 
heeft mij altijd geïnteres-
seerd en zeker op lokaal 
niveau, omdat je er echt 
iets kan doen en bete-
kenen voor de mensen. 
Daarom is het ook belang-
rijk om in dialoog te gaan.
Waarom CD&V? CD&V 
werkt aan die dialoog 
tussen mensen en luis-
tert naar de vragen die 
de burger stelt om zo de 
doelstellingen te kunnen 
realiseren en uit te pakken 
met een sterk en onder-
bouwd programma.


