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iedereen inbegrepen

we zijn vertrokken

Wanneer u dit leest, zijn de gemeenteraadsverkiezingen al 2 maanden voorbij. In de campagne 
vooraf was één constante die ik hoorde tijdens de huisbezoeken: niemand kan de uitslag voor-
spellen. Dit was ook zo. Geen enkele partij haalde de volstrekte meerderheid. Iedereen heeft dus 
blijkbaar, zoals ook opgeroepen werd, gekozen voor verandering. 
Wij hebben de handschoen opgenomen. Met Open-VLD en Samen Sterk vormen we een sterke 
meerderheid. Ondertussen zijn we volop voorbereidingen aan het treffen. Meteen na de verkiezin-
gen startten we een wekelijkse vergadering met de nieuwe bestuursploeg. 
In een overleg met secretaris en ontvanger van zowel gemeente als OCMW kregen we een duide-
lijk zicht op de financiële toestand van onze gemeente…

Vervolg: zie pagina 5!



It takes two

Mogen we even storen? Mis-
schien kent u ons, misschien 
ook niet. Even voorstellen… Re-
becca Vanoverberghe en Frede-

rik Demeyere. Beiden ’78-ers en 
samen 100% nieuw voorzitters-
duo van CD&V Hooglede-Gits.

Na zes jaar nemen we de fakkel over 
van Eddy Debruyne, een ware uitdaging. 
Zijn inzet als voorzitter en zijn werk-
kracht als animator van ons partijbestuur 
stellen duidelijk hoge eisen aan ons als 
zijn opvolgers. Eddy heeft de voorbije 
jaren veel gerealiseerd als voorzitter en 
zal dit voortaan verder doen als schepen 
in het bestuur van onze gemeente. We 
wensen hem het allerbeste toe en zullen 
hem daarbij waar mogelijk steunen en 
helpen.

Als jong en dynamisch voorzitters-
duo willen we onze partij verder laten 
groeien in de nieuwe rol die we met de 

laatste verkiezingen toebedeeld kregen. 
Een partij in de meerderheid, het is weer 
even wennen. Samen met onze ganse 
ploeg willen we als partij nieuwe activi-
teiten gaan ontplooien en CD&V ook 
eens op een andere manier bekijken. 

Heeft u zelf  ideeën, hebt u voorstel-
len voor nieuwe initiatieven, aarzel dan 
zeker niet om ons te contacteren. We 
staan klaar voor u en de partij, geef  
ons maar een seintje op onderstaande 
coördinaten of  spreek ons aan!

Rebecca Vanoverberghe
rebecca.vanoverberghe@hotmail.com

0478/29 18 07

Frederik Demeyere
frederik.demeyere@telenet.be

0486/95 41 37
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Het nieuwe bestuur van onze gemeente
Hieronder vindt u de samenstelling en de bevoegdheden van het nieuwe college van burgemeester 
en schepenen. Doe gerust een beroep op ons, we staan klaar voor u!

Frederik Sap - Open-VLD - 0479 33 88 41 - frederik@pensioenminister.be
Economie (lokale economie, industrie, tewerkstelling, handel, middenstand)
Jeugd - Informatica - Informatie & communicatie - Seniorenbeleid

Rik Debeaussaert - Samen Sterk - 0475 49 41 31 - debeaussaert@proximedia.be
Huisvesting - Openbare werken, openbare verlichting, openbare gebouwen
Milieu & afvalbeleid - Ruimtelijke Ordening

Eddy Debruyne - CD&V - 051 24 65 09 - 0475 83 98 12 - eddy.debruyne@vmsroeselare.be
Toerisme & recreatie - Cultuur - Bibliotheek - Onderwijs & kunstonderwijs
Ontwikkelingssamenwerking - Sport - Feestelijkheden - Kinderopvang

Rita Demaré (burgemeester) - CD&V - 051 20 75 08 - 0476 283349 - demare.rita@gmail.com
Financiën - Personeel - Veiligheid (politie & brandweer)
Algemeen beleid - Kerkfabrieken - Burgerlijke stand & bevolking
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Eén van onze prioriteiten is de financi-
en gezond krijgen, maar toch een goeie 
dienstverlening naar u allen verzorgen. 
Elke schepen kan rekenen op positieve 
medewerking van het gemeenteperso-
neel. Hartelijk dank hiervoor! 
Zoals je merkt vatten we meteen de koe 
bij de  horens in een actieve samenwer-
king. Ondertussen is president Obama 
herkozen. Eén zin uit zijn overwin-
ningsspeech: “samenwerken is meer 
dan optellen” wil ik hier citeren! Met 
de drie coalitiepartners zijn we goed 
op weg dit te bereiken! Ik ben dan ook 
trots dat ik van jullie een duidelijk man-
daat gekregen heb om de gemeente te 
leiden. Met enthousiasme en gedreven-
heid wil ik vanaf  2 januari jullie bur-
gemeester zijn. Elke donderdagavond 
van 17u tot 19u kunt u mij bereiken op 
het gemeentehuis en uiteraard ook op 
afspraak. Maar uiteraard was dit alles 
alleen mogelijk dankzij een fantastisch 
team. Met heel onze ploeg zorgde 

een ongelofelijke campagne mee voor 
deze doorbraak. We gaan op dit elan 
verder. Het enthousiasme blijft. Naast 
Eddy Debruyne (895 stemmen) is ook 
Rik Vanwildemeersch (837) schepen. 
Arne De Brabandere (814), Ilse Coghe 
(753) , Gabriël Deruyter (703) en Tom 
Noyez (730) worden gemeenteraadslid. 
Veronique Vandenhende (689) en Koen 
Janssens (667) komen in de  OCMW-
raad. 

Eddy Debruyne geeft vanaf  januari 
zijn taak als voorzitter van CD&V 
Hooglede-Gits door. Frederik Demey-
ere en Rebecca Vanoverberghe heb-
ben zonder enige twijfel zijn zin voor 
verantwoordelijkheid overgenomen. 

Ik ben ervan overtuigd dat zij  met de 
nodige dynamiek onze ploeg levendig 
zullen houden. Ze krijgen in elk geval 
de volle steun. 
Zoals je leest, we zijn met enthousi-
asme en een sterk team vertrokken om 
ons voor elk van jullie in te zetten in 
onze gemeente Hooglede-Gits. 

Rita Demaré
uw burgemeester vanaf januari 2013

(vervolg voorpagina)

We zijn vertrokken…
Zoals we wisten is de financiële toestand van onze gemeente niet 
rooskleurig. Het meest onrustbarende is het jaarlijks tekort van 1.2 
miljoen euro op 10 miljoen euro inkomsten. Meteen zijn we ge-
start om per schepen te kijken naar de gedetailleerde financiering.  
Waar kunnen de middelen efficiënter ingezet worden, waar kan 
extra financiering gevonden worden? 

Rik Vanwildemeersch - CD&V - 051 70 11 70 - 0476 56 70 78 - rik.vanwildemeersch@belgacom.net
Plattelandsbeleid (land- en tuinbouw, waterwegen) - Mobiliteit & verkeersveiligheid
Groenbeleid (onderhoud kerkhoven en openbaar groen)

Erwin Delbeke - Samen Sterk - 0468 15 16 47 - erwin.delbeke@telenet.be
Als OCMW-voorzitter : sociale zaken en welzijn
schepen van gelijke kansen

Mieke Debergh - Open-VLD - 0476 59 36 08 - myriam.debergh@telenet.be
voorzitter gemeenteraad 
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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
(demare.rita@gmail.com)
www.hooglede.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

8

Iedereen inbegrepen, ook u!

… Rita Demaré kon rekenen op het hoogste aantal voorkeurstemmen 
 op onze gemeente?

… Rita met haar 1433 voorkeursstemmen 207 stemmen beter 
 scoorde dan de huidige burgemeester?

… onze 21 CD&V-kandidaten tot de top 32 behoren van het aantal 
 voorkeursstemmen van de volledige groep van 84 kandidaten 
 die zich stelden op onze gemeente op 14 oktober? 

… 60% van de kiezers gekozen hebben voor mensen die deel uitmaken 
 van de nieuwe meerderheid?

… de huidige meerderheid in 2006 slechts 48,5% van de kiezers achter zich had?

… bij CD&V slechts 11,7% lijsstemmen werden uitgebracht? 
 De kiezers kozen op onze lijst veeleer voor mensen – een duidelijk teken 
 dat we een sterk team naar voor hadden geschoven.

Wist je dat… DEMARÉ Rita 1433
DEBRUYNE Eddy 895
VANDENHENDE Veronique 689
DECLERCQ Pieter 663
VANWILDEMEERSCH Rik 837
COGHE Ilse 753
DE BRABANDERE Arne 814
LINS Bart 652
VANOVERBERGHE Rebecca 548
DEMEYERE Frederik 562
BRUWIER Maaike 646
VAN DER MEULEN Lieve 504
POLLENTIER Lieve 587
VERSCHAEVE Philiep 577
VANDEWALLE Leen 542
VANNIEUWENHUYSE Mieke 583
REMMERIE Mieke 561
SAELENS Jozef  643
DERUYTER Gabriël 703
JANSSENS Koen 667
NOYEZ Tom 730


