
De zomer staat voor de deur, 2017 is al bijna weer 
voor de helft verdwenen. Men zegt wel eens dat 
de tijd vliegt als je bezig bent. Niets blijkt minder 
waar. Tijdens de eerste jaarhelft werkten we met 
onze lokale afdeling al  6 wij-babbels af. Lokale 
ontmoetingsmomenten bij de mensen in de buurt. 
Een initiatief dat positief wordt ervaren door 
de inwoners van onze gemeente. Een informele 
babbel met de schepen of de burgemeester, met 
een fris glaasje in de hand – meer hoeft het niet 
te zijn om met elkaar te kunnen spreken en in 
dialoog te gaan. Problemen worden benoemd en 
er wordt gezocht naar oplossingen. Samen voor 
een beter Hooglede-Gits.

Ik grijp deze kans dan ook aan u allen uit te 
nodigen op de oranje babbels 
die we op 1 en 2 juli organiseren, 
respectievelijk op de markt van 
Gits en Hooglede. U ontvangt 
hiervoor nog een speciale 
uitnodiging in de bus, hou 
dit zeker in de gaten en wees 
welkom.

FIETSEN MET DE BURGEMEESTER

MIDDELEN BEHEREN MET VISIE EN 
GEZOND VERSTAND

Wat de financiën op onze 
gemeente betreft, stellen we 
terug de basisprincipes voorop. 
Met wat jaarlijks binnenkomt 
moet je de dagelijkse kosten 
kunnen betalen. Dit betekent dat 
we van u inspanningen gevraagd 
hebben, maar dat we tevens de 

overtollige uitgaven geschrapt hebben, zonder dat dit 
voelbaar is.

We moeten jaarlijks onze leningen kunnen afbetalen. 
Ondanks het feit dat we nieuwe, goedkope leningen 
hebben kunnen aangaan, slagen we erin om het 
geleende bedrag te laten zakken van € 1700 naar € 
1200 per inwoner. Onze investeringen betreffen het 
herstellen en aanpassen van wegen, bijvoorbeeld 
het grote project Koolskampstraat, maar ook het 

herbouwen van oude gebouwen, denk maar aan de oude 
kantine aan het Chringhene en de gebouwen op het 
speelplein in Hooglede. Daarnaast hebben we in heel 
wat gebouwen isolatie aangebracht, verwarmingsketels 
gemoderniseerd, dubbel glas voorzien, regenwater 
aangesloten… . Dit zijn basisinvesteringen die nog 
moesten gebeuren. Zaken die niet zichtbaar zijn, maar er 
wel voor zorgen dat de dagelijkse energiekost fel daalt.

Zo slagen we erin om, zoals de hogere overheid vraagt, te 
voldoen aan de norm: jaarlijks een positief kasresultaat 
en in 2019 een autofincanicieringsmarge hoger dan nul. 
Dit zal hoger zijn dan € 100.000, zodat er in de nieuwe 
legislatuur verder ruimte zal zijn voor nieuwe, nodige 
investeringen.
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Burgemeester Rita Demaré, geflankeerd door schepenen Tom noyez en Rik Vanwildemeersch



NIEUWE JEUGDSITE KRIJGT VORM
Op maandag 29 mei nodigde het gemeentebestuur alle 
jeugdverenigingen, het speelplein én de buurtbewoners 
uit voor een infoavond over de nieuwe speelse 
jeugdsite.

De opkomst en belangstelling voor die plannen was 
groot. Het is dan ook een rode draad doorheen het hele 
project, de betrokkenheid van de mensen is groot. In 
iedere fase van de plannen worden de betrokkenen 
en architecten rond tafel gezet om van gedachten te 
wisselen om op die manier een gedragen plan naar 
voor te brengen. Dat werpt duidelijk zijn vruchten af, 
want hoewel veel mensen met vragen zitten/zaten over 
de nieuwe site, ging iedereen opgelucht naar huis.

Voor het eerst ook werden de omgevingswerken 
toegelicht, zo ligt er een plan op tafel om een deel van 
de Akkerstraat door te knippen om de plaats waar de 
ingang van de site zal komen verkeersluw te maken. 
Nu wordt die weg vooral gebruikt als sluipweg tussen 
de Ieperstraat en ‘t Hoge, wat in de toekomst dus niet 
langer mogelijk zal zijn. Ook het trage-wegen-plan werd 
toegelicht door schepen Rik Vanwildemeersch, een 
netwerk van wegeltjes en wegen waar er geen of weinig 
verkeer is, zodat kinderen en jongeren makkelijk en 
veilig van en naar het speelplein raken.

Het is duidelijk dat de 
inspanningen van het 
gemeentebestuur van de 
afgelopen jaren lonen!

Arne De Brabandere, gemeenteraadslid



UNDER CONSTRUCTIONNIEUWE SOCIALE 
HUURWONINGEN Er wordt druk gewerkt in en rond het dorpscentrum van Gits. 

Sommige werken zijn reeds gestart, andere worden binnenkort in 
gang gezet.

• Vernieuwen wegdek in de Grijspeerdstraat met aangepast 
poorteffect en aanpakken slechte wegdelen ter hoogte van de 
Prinnebeek en de wijk de Grijspeerd. 

• Heraanleg van de poort in de Stationstraat met vaste 
bloembakken en een achterliggend fietspad. 

• Aanpak rotonde aan Bergdal om de middenzone blijvend en 
veiliger te maken. 

• Singellaan krijgt nieuwe toplaag in asfalt en de voetpaden 
worden heraangelegd Ondertussen worden groenzones 
heraangeplant met duurzame beplanting en komt er meer 
parkeergelegenheid ter hoogte van het grasplein. 

• Het marktplein van Gits wordt opgesmukt. De betonklinkers 
worden heringevoegd om onkruidgroei te beperken. De 
boomspiegels worden alleen uitgerust met een okergele 
harsbindende kiezel zodat ook hier geen onkruidgroei meer 
kan. 

• In de wijk Bergdal en de Gudrunstraat wordt een volgende fase 
opgestart om de slechte voetpaden te vernieuwen waar nodig.

Met deze werken wil het gemeentebestuur 
werk maken van de beeldkwaliteit en de 
verkeersveiligheid in het dorpscentrum.

Rik Vanwildemeersch, schepen 
openbare werken

Rebecca Vanoverberghe en 
Pieter Declercq, OCMW-raadsleden

In de Hogestraat verrijst momenteel een 
nieuw sociaal woonproject met acht 
sociale woningen. De woningen zijn het 
voorlopige sluitstuk in een reeks projecten 
waarbij het OCMW van Hooglede het 
aanbod aan sociale huisvesting in de 
gemeente versterkte, nadat eerder ook in 
de Clemens Carbonstraat en de Johnny 
Thiostraat sociale woningen gerealiseerd 
werden. Als alles goed gaat moet de 
nieuwbouw tegen halfweg december van 
dit jaar klaar zijn.

De woningen zullen verhuurd worden aan 
gezinnen en alleenstaanden die voldoen 
aan de voorwaarden van het Sociaal 
Huurbesluit, maar met prioriteit voor 
ouderen. Er kan nu reeds ingeschreven 
worden op de wachtlijst.

Onlangs werd de laatste hand gelegd 
aan de omgevingswerken rondom WZC 
Ter Linde. In de speciaal ontworpen 
‘belevingstuin’ kunnen de bewoners 
bewegen op een gezonde manier, 
zelfstandig zijn in een veilige ruimte, 
herinneringen oproepen aan hun jeugd,... 

Kortom, een tuin om van te genieten!



NIEUW POLITIEK LANDSCHAP 
IN HOOGLEDE-GITS

TIJD VOOR DE 
ZOMERBARBECUE

Hooglede is een nieuwe 
politieke partij rijker - Allen 8830. 
Alvast succes toegewenst aan de 
nieuwe formatie.
Als CD&V kiezen wij er alvast 
voor om met onze kandidaten 
alleen naar de kiezer te trekken, 
onder de vlag van CD&V. Maar 
met een duidelijk engagement 
om vanuit onze eigen visie op 
de toekomst van de gemeente 
de ingeslagen weg te vervolgen. 
Daarin staan we absoluut open 
voor samenwerking.

Het feit dat 2 coalitiepartners 
zich gaan organiseren en hun 
krachten bundelen is logisch. 
Het resultaat is dan ook een 
verhaal dat duidelijker is voor de 
kiezer: 3 evenredige blokken die 
elk voor de stem van de kiezer 
kunnen dingen.

De goede samenwerking in het 
huidige gemeentebestuur tussen 
CD&V, Open VLD en Samen 
Sterk blijft bestaan. De huidige 

bestuursploeg is een echte 
ploeg en heeft als dusdanig al 
veel gerealiseerd de voorbije 
vier jaar.

Als ploeg kiezen we er voor om 
deze samenwerking verder 
te zetten. Dit zeker tot einde 
legislatuur en zo de kiezer dit 
wil ook na de verkiezingen 
van 2018. Want er is nog veel 
werk aan de winkel en deze 
bestuursploeg wil verder 
bouwen aan de toekomst van 
onze gemeente.

Naar goede jaarlijkse traditie organiseert CD&V 
Hooglede-Gits ook in 2017 een gezellig tafelmoment 
onder het goedkeurende oog van onze burgermoeder 
Rita Demaré. Op zaterdag 26 augustus (18u) 
organiseren we voor de vierde maal een smakelijk 
zomer-eetfestijn. De “BBQ van de Burgemeester” gaat 
dit jaar door op de thuisbasis van onze burgemeester, 
in de Koningstraat 15 te Hooglede.

Samen met de bestuursploeg van onze lokale afdeling 
nodigt de burgemeester u uit om samen te genieten 
van een uitgebreide BBQ, een streepje muziek (met 
bijhorend danspasje) en een gezellige avond. Ideaal om 
in goed gezelschap de zomervakantie af te sluiten.

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 nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Frederik Demeyere
(Frederik.Demeyere@telenet.be)
www.hooglede-gits.cdenv.be

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

INSCHRIJVEN:
Als u wenst aan te schuiven, neem contact op met 
onze bestuursleden waar u kaarten kan verkrijgen. 
Volwassenen betalen 15 euro, kinderen tot 12 jaar 
8 euro. In de prijs zit een aperitief of een drankje 
inbegrepen. 

U kan ook kaarten reserveren via mail: 
cdenvhoogledegits@gmail.com of 
via telefoon 0486 95 41 37 (F. Demeyere).


