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BOUWEN OP VERTROUWEN 

 

In 2012 trokken we met 21 enthousiaste kandidaten naar de stembusslag, 

met een onderbouwd en doordacht plan voor de toekomst van onze 

gemeente. Een plan met een duidelijke doelstelling op langere termijn, 

een plan getiteld “Hooglede-Gits 2020”. Een voorstel dat door de kiezer 

werd gesmaakt, zo bleek na het tellen van de stemmen. 

 

Vandaag staan we zes jaar verder. Zes jaar van werken aan onze lokale 

leefruimte en gemeenschap. Zes jaar waarin we als CD&V-ploeg een 

duidelijke stempel hebben gedrukt op het bestuur van onze gemeente. 

Maar het werk is nog niet af. Zoals we het in 2012 zelf aangekondigd 

hebben – onze visie is er een die de termijn van een legislatuur 

overschrijdt.  

 

“Bouwen op Vertrouwen” vat kort en bondig samen wat we in de komende legislatuur verder willen 

realiseren. Na zes jaar besturen is een onderlinge vertrouwensband ontstaan tussen de bestuursploeg en de 

burgers van onze gemeente. Een vertrouwen dat ons zuurstof geeft om verder te doen, verder te bouwen. 

Een vertrouwen dat een bereikbare overheid en een luisterende en adviserende burgemeester in dialoog 

kan gaan met onze burgers. Om samen stappen vooruit te kunnen zetten. 

 

Hoe wij onze gemeente zien binnen korte en lange termijn – dat kunt u in dit programma nalezen. Onze 

ploeg van 21 kandidaten is alvast overtuigd dat dit garanties oplevert voor een goede toekomst.  

 

Wij vragen dan ook uw steun en vertrouwen om ons werk verder te kunnen zetten – verder bouwen op 

vertrouwen. 

 

Rita Demaré 

lijsttrekker CD&V Hooglede-Gits (Lijst van de burgemeester) 

 

 

 

  



 

Hooglede-Gits – een gemeente waar het goed wonen en leven is 
 

Met onze CD&V-ploeg zijn we er van overtuigd dat Hooglede en Gits aangename plekken zijn om te wonen. 

De cijfers van ons gemeenterapport editie 2018, opgesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur van 

de Vlaamse Overheid bewijzen dit duidelijk. En dat willen we zo houden en nog verder verbeteren.  

 

Een dorp waar er plaats is voor jonge startende gezinnen, 

met een ruim aanbod aan vrijetijdsbesteding. Ook de 

kwaliteit van de leefomgeving voeren we hoog in het 

vaandel in onze plannen: voldoende groene speel- en 

ontspanningsruimte en doordacht omspringen met 

energie krijgen een belangrijke plaats in onze visie. 

 

We kiezen resoluut voor betaalbaar en kwalitatief 

wonen. Als gemeente kunnen we weinig invloed 

uitoefenen op de prijs van de bouwgrond of de woning 

zelf, maar we kunnen wel een rol spelen in het voorzien van een goede en kwalitatieve woon- en 

leefomgeving. Voldoende grote en diverse kavels in nieuwe ontwikkelingen, voldoende groene speelruimte 

in nieuwe woonwijken, opwaarderen van trage wegen en groen speelweefsel in onze gemeente. Maar ook 

duurzaam gebruik van ruimte en middelen en het uitbouwen van een rijk vrijetijdsaanbod behoren voor ons 

tot de prioriteiten. 

 

Kwalitatief wonen valt voor ons uiteen in 4 subthema’s, vier werkpunten waar we de volgende legislatuur 

willen op inzetten en investeren: de woning zelf, de leefomgeving, de ontspanningsmogelijkheden voor 

de vrije tijd en het stimuleren van groene energie en duurzaam gebruik van ruimte en energie. 

 

 

91% tevreden over de woning 

80% tevreden over groen rond de 

woning 

83% tevreden over de buurt 

83% tevreden over de gemeente 

81% fier op de gemeente 

93% woont graag in de gemeente 



 

Alles begint met een dak boven je hoofd – de woning 

 

Wonen is een basisrecht voor elke inwoner van onze gemeente. In tijden waar de grondprijs de hoogte in 

schiet en er geen nieuwe woonuitbreidingsgebieden meer aangesneden worden, kiezen wij er voor in te 

zetten op de renovatie van het bestaande woonpatrimonium. Als partij willen we dit ondersteunen en jonge 

startende gezinnen een handje helpen om een eigen stek uit te bouwen in ons dorp. We kiezen waar mogelijk 

voor herinrichten en inbreiden in plaats van uitbreiden van de woongebieden – de open ruimte is schaars 

aan het worden en moeten we vrijwaren. 

 

Als partij kiezen we voor een gemeentebestuur dat het goede voorbeeld stelt bij het gebruiken en renoveren 

van de eigen gemeentelijke gebouwen.  Rationeel gebruiken van deze ruimtes en het herinrichten van 

oudere sites is daarbij zeker aan de orde. Als partij hebben we hierop een duidelijke visie en zijn we er van 

overtuigd dat er keuzes gemaakt moeten worden. De overheid moet hier een goed voorbeeld stellen. 

 

 

Onze voorstellen 
 

Een actief beleid dat renovatie van oude woningen en panden bevordert.  

 

1. Een belangrijk onderdeel is het blijven aanbieden van een goed functionerend woonloket. Momenteel 

is er elke vrijdag een zitdag voorzien van de woondienst. Hier vindt men een aanspreekpunt waar mensen 

met renovatieplannen (jonge startende gezinnen en anderen) terecht kunnen met vragen en problemen 

bij hun renovatieproject. Zo moet men er begeleiding vinden voor de aanvragen voor renovatiepremies 

of andere financieringskanalen van de provinciale of Vlaamse overheid. Ook renovatieadvies duurzaam 

verbouwen van de provincie moet hierdoor makkelijker aangesproken kunnen worden. 

 

2. De komende legislatuur worden door de beheerder van het rioleringsnetwerk verdere ingrepen gepland 

op onze gemeente. De bestaande tussenkomst in de aansluitingskosten voor riolering willen we 

behouden. Het scheelt al vlug een slok op de borrel voor een huisgezin en is dus een belangrijke 

ondersteuning. 

 

3. Wij gaan voor een ondersteuningsbeleid inzake energiemaatregelen voor private woningen. 

Momenteel bestaat er een soortgelijk project gericht op 60-plussers – “Grijs maar Wijs”. Wij willen deze 

aanpak toepassen op een ruimere doelgroep. Binnen de begeleiding worden volgende acties 

opgenomen. 

 De energiesnoeiers voeren een energiescan uit in de woning. Zij gaan na waar er energie verloren 

gaat in de woning en adviseren de burger hoe dat verlies kan verminderd of opgelost kan worden. 

Daarbij geven ze onmiddellijk een raming van de kostprijs van potentieel uit te voeren 

energiebesparende maatregelen.  



 

 Er wordt informatie geboden rond de kwaliteit van de woning en het conform stellen ervan door 

de technisch adviseur van de Woondienst regio Roeselare.  

 Aan de hand van bovenstaande acties wordt er een woningpaspoort op maat gemaakt, die met 

de aanvrager wordt besproken.  

 De energiesnoeiers zoeken naar aannemers, vragen offertes op en gaan na wat de voordeligste 

aanpak is. Zij begeleiden ook de uitvoering van de werken.  

 De sociaal adviseur van Woondienst regio Roeselare ondersteunt de aanvraag van mogelijke 

premies. 

 

 

Nieuwe woningbouwprojecten met een focus op het wonen van morgen.  

 

4. Wij geloven dat in de toekomst nieuwe woonvormen meer en meer aan de orde zullen zijn, ook in 

landelijke woonkernen zoals Hooglede en Gits. Wij zijn er van overtuigd dat we deze woonvormen 

moeten stimuleren waar mogelijk en wenselijk. Co-housing en woonerven zijn wooninitiatieven waarbij 

de bewoners de handen ineenslaan en samen een woonplek uitbouwen. Deze nieuwe manier van 

samen-wonen neemt vaak minder ruimte in beslag en verhoogt de sociale contacten tussen de 

bewoners. Een duidelijke win-win als u het ons vraagt. We ijveren er wel voor dat deze nieuwe 

woonvormen voldoende private en semi-publieke overgangszones hebben om de kwaliteit van het 

samenwonen te garanderen – een pleidooi voor evenwicht dus. 

 

5. Wij kiezen er voor om in nieuwe verkavelingsprojecten een gezonde mix te bewaken. Nieuwe 

ontwikkelingen moeten woonmogelijkheden bieden voor een brede waaier aan inwoners. Het is voor 

ons belangrijk dat in deze projecten ook lokale jonge startende gezinnen een plekje kunnen vinden. Door 

de inkomstengrens voor kandidaten voor sociale koop- en huurwoning strikt toe te passen proberen we 

voor jonge gezinnen en alleenstaanden een kans te bieden om op eigen gemeente te blijven wonen. 

 

 

  

Beeldbepalend erfgoed in het straatbeeld behouden, maar met een moderne herbestemming.  

 

6. Op onze gemeente is er nood aan een kerkenbeleidsplan. We willen een visie ontwikkelen hoe we de 

kerken efficiënt kunnen gebruiken, met respect voor de parochiale dienstverlening en de erediensten 

die in deze gebouwen doorgaan. Een nieuwe invulling voor de kerk op De Geite / Sint Jozef dringt zich 

op, maar met medegebruik voor eventueel geplande begrafenissen of vieringen. Ook in Hooglede wordt 

het ruimtegebruik in de kerk geëvalueerd. Momenteel zijn de plannen rond om achteraan de kerk een 

box te installeren waarin onderaan een klein keukentje en vergaderzaaltje wordt ondergebracht. 

Bovenaan lokaliseren we dan een kantoorruimte voor het parochiesecretariaat. In het algemeen is 

nevenbestemming en medegebruik een principe dat overal moet onderzocht worden. 

 



 

7. Voor de site van het klooster in Gits is er nood aan een masterplan voor de toekomstige ontwikkelingen. 

De congregatie wil ter plekke blijven, maar laat ons graag meewerken aan de herbestemming van de 

grote beschikbare ruimte midden het dorpscentrum. Met de eigenaars en alle betrokken partijen willen 

wij een visie voor de toekomst van deze locatie uitwerken. Een plan waarmee we deze ruimte van 

ongeveer 3ha in Gits efficiënt en kwalitatief kunnen invullen. 

 

 

Het eigen gemeentelijk patrimonium moet verduurzaamd en aangepast worden om polyvalent gebruikt 

te kunnen worden. 

 

8. In Gits zal de komende legislatuur een beslissing moeten genomen worden over de toekomst van het 

Cultureel Centrum. Het gebouw herbergt nu een aantal belangrijke functies in het dorpscentrum (toneel, 

muziekschool, ontmoetingscentrum, …). Er is nood aan een plan hoe deze functies behouden kunnen 

worden en de site eventueel kan opgaan in een verruimde groene parkzone in het centrum van Gits. Een 

visie die samen kan sporen met een toekomstplan voor de oude gemeenteschool, de kerk, de café Den 

Engel en de site van het klooster van Gits. 

 

9. Het Stationnetje op Onledemolen wordt heringericht tot kleedkamers voor de sportinfrastructuur aan 

de looppiste. De kinderopvang die zich op deze locatie bevindt zal een nieuw onderkomen krijgen in een 

nieuwbouw die men aan het bouwen is aan de achterzijde van de Vleterstraat (de zone voor het Vleter-

wonen van Dienstencentrum Gi(d)ts). 

 

10. In Hooglede wordt momenteel de site Defour aan de zijde Hogestraat ingericht tot lesatelier voor de 

tekenacademie. Een mooie investering, maar de ingerichte ruimte moet in de toekomst polyvalent 

ingezet kunnen worden. Zo kiezen wij er voor dit atelier buiten de lestijden open te stellen als 

kunstatelier voor volwassenen. De oude loods van Defour (langs de Kleine Stadenstraat) wordt 

vervolgens een ruime buitenspeelzone voor de kinderopvang. Deze groene speelruimte kan ook een 

semi-publiek karakter krijgen – zo kan de speelzone buiten de diensturen van de opvang beperkt 

opengesteld worden zoals de speeltuin aan kinderopvang  De Boomgaard op De Geite / Sint-Jozef. 

 

 

  



 

Een goede woning in een aangename omgeving  

 

Een huis kan alleen maar een thuis worden als het zich in een aangename buurt bevindt. Werk, 

voorzieningen, zorgnoden en sociale netwerken zijn steeds nabij. We investeren daarom in buurten die 

letterlijk en figuurlijk zuurstof bieden. Dat betekent dat we inzetten op voldoende kwaliteitsvolle publieke 

ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ruimte waarin recreatie, sport en spel een duidelijke plek 

krijgen, in een aangenaam en gezond kader van groen. Dit betekent ingrijpen in het bestaande straatbeeld 

door middel van kleine projecten, maar ook waken over architectuur en vormgeving bij nieuwe grote 

bouwprojecten die zich aandienen. 

 

 

Onze voorstellen 
 

Meer groene ontmoetingsplekken op onze gemeente. 

 

11. We willen een groen ontspanningsnetwerk uitbouwen over de hele gemeente. Een netwerk met 

publieke en semi-publieke groene ruimtes waarin iedereen kan wandelen, spelen en ravotten. De 

groenzones voorzien in nieuwe verkavelingsprojecten zoals langs de Kleine Stadenstraat en de Oude 

Rozebekestraat vormen hierin een belangrijk onderdeel. Het groene netwerk moet een alternatieve 

mobiliteit mogelijk maken tussen groene hotspots zoals het speelplein Zoeber en de site van ’t 

Cringhene. Hiervoor kan ook ingezet worden op de uitbouw van een functioneel netwerk van trage 

wegen waar wij ons voor willen engageren. In dit netwerk dient ook een parcours uitgewerkt voor 

mensen met een rolwagen of kinderwagen – rolvriendelijke verbindingen doorheen het gemeentelijk 

wandelnetwerk. 

 

12. Het netwerk aan wandelwegen en trage wegen in onze gemeente dient op schaal van de hele gemeente 

geëvalueerd en bijgewerkt te worden. Waar nodig kunnen nieuwe verbindingen gerealiseerd worden, in 

overleg met alle betrokken partijen. Meteen is het ook mogelijk zijn om losse en niet-functionele stukken 

voetwegen op te heffen om tot een sluitend netwerk te komen. Bovendien willen we langs deze 

wandelverbindingen op geregelde afstand zitbanken voorzien, om het wandelen en het vertoeven in de 

open ruimte aangenamer te maken. 

 

13. In de centra van onze dorpen willen we inzetten op meer efficiënt gevelgroen. Kleine ingrepen als 

plantgaten en mobiele plantbakken toveren een grijze straat al snel om naar een fleurige passage. 

Dergelijk “slim groen” draagt bij tot het welbevinden van voorbijgangers en bewoners. Het is bovendien 

ook nuttig. Onderzoek wijst uit dat de zuiveringscapaciteit van gevelgroen veel groter is dan dat van 

bomen in een straat. Meer gezonde lucht en meer zuurstof dus. 

 

 

 



 

14. Wij streven er naar in elk centrum op onze gemeente een groene long te realiseren.  

 Voor Hooglede liggen hiervoor mogelijkheden in de ontwikkeling van de buitenspeeltuin van de 

kinderopvang in de Kleine Stadenstraat, maar ook in toekomstige ontwikkelingen op en rond het 

huidige Quirinusplein aan de Kerkstraat.  

 In Gits zijn er de voorbije jaren al inspanningen geleverd met de ontwikkeling van de Pastorietuin, 

maar er kan aansluiting gezocht worden bij de toekomstplannen voor het klooster van Gits.   

 Op Onledemolen zetten we hiervoor in op de omgeving van de sportfaciliteiten aan het 

Stationnetje.  

 Voor Sleihage zoeken we hiervoor naar mogelijkheden bij de visieontwikkeling rond de 

herinrichting van de omgeving van de kerk.  

 Op De Geite wordt eveneens nagedacht hoe we in de omgeving van Geitenhove een groene zone 

kunnen ontwikkelen: het gecontroleerd gebruik van de buitenspeelzone van de Buitenschoolse 

Kinderopvang is hiervan een mooi voorbeeld. Specifiek op De Geite zal hierbij ook aandacht aan 

de jeugdwerking en de parkeerproblematiek meegenomen moeten worden.  

 

15. Wij willen een bomenplan voor de hele gemeente. Via het in eerste fase in kaart brengen van alle bomen 

op openbaar domein, kunnen we het boombeheer op de gemeente vorm geven en monitoren. Op basis 

van deze telling willen we een plantparcours uitstippelen om het bomenbestand op de gemeente uit te 

breiden – in eerste instantie op openbaar domein, later ook gecontroleerd op private grond. We streven 

naar een bomenbestand van 5000 bomen. 

 

 

Elke inwoner heeft recht op een aanbod van toegankelijke  sport- en speelinfrastructuur in zijn buurt. 

 

16. Op onze gemeente hebben we een zeer uitgebreid aanbod aan sportinfrastructuur. We denken maar 

aan de tennispleinen en de looppiste op Onledemolen, de sporthallen in Hooglede en Gits, de 

voetbalterreinen of het BMX-parcours. Een hele waslijst aan locaties die elk een eigen specifiek 

onderhoud vergen. In samenspraak met de gebruikers willen we deze locaties op punt houden en 

hiervoor de nodige inspanningen leveren om een planning voor onderhoud en aanpassingswerken op te 

stellen en af te werken. 

 

17. Er is een groeiende vraag naar kunstgrasvelden voor de beide voetbalclubs op onze gemeente. Vaak zijn 

de velden niet optimaal door droogte of door overvloedige regen. Als partij zijn we voorstander om deze 

investering te onderzoeken en na te gaan welke realistische mogelijkheden er zijn in de toekomst. Wij 

opteren eerder voor een investering in een goed besproeiings- en afwateringssysteem.  

 

18. Naast de grote sportinfrastructuur zijn we voorstander om verweven met het groene 

ontspanningsnetwerk ook kleine drempelverlagende ingrepen te doen. De uitbouw van een fitness-

parcours tussen de Pastorietuin en de site van ’t Cringhene in Gits is daar een voorbeeld van. Of een 

uitgetekend loopparcours tussen de dorpskernen van Gits en Hooglede.  

 



 

19. We willen onderzoeken of het mogelijk is een jongerenzone  te voorzien op onze gemeente. Een locatie 

waar de jeugd kan skaten, waar kunstvolle projecten met graffiti gerealiseerd kunnen worden. Een 

mogelijke zoekzone hiervoor kan het huidige containerpark in Hooglede zijn, eens de verhuis naar de site 

van de Steenbakkerij voltooid is. 

 

20. Voor de speel- en sportsite in Hooglede rondom de Atlantahal hebben wij een algemene visie  over de 

inrichting en de verschillende activiteiten die daar gebundeld worden. Er moet plaats zijn voor een 

uitbreiding van de hondenschool en een huisvesting voor de paardenclub, zonder aan de ruimte voor de 

vissers, voetballers, Jeugdhuis JOC De Prik of de kinderen van het Speelplein Zoeber te raken. Samen met 

alle betrokken partijen willen we hierover een plan opstellen om de inrichting van de site te 

optimaliseren. 

 

21. Als partij ijveren we ook voor speelvoorzieningen in elke woonwijk. Wij hanteren het principe van de 

meegroeiende speelpleintjes. De speeltoestellen laten mee evolueren met de leeftijdscurve van de wijk 

zelf. Voor jonge wijken is er meer nood aan kleuter- en peuterspeeltoestellen. In een wijk met meer 

tieners zijn zitbanken, tafels en grotere toestellen dan weer aan de orde. Wij willen een inventaris maken 

op niveau van de hele gemeente en waar nodig aanpassingen en nieuwe investeringen doorvoeren. 

 

 

Afval en vuilnis, een topprioriteit als het over een aangename leefomgeving gaat.  

 

22. De containerparken in Hooglede en Gits worden belangrijke items voor de volgende bestuursploeg. Wij 

willen vooruit in het dossier van de verhuis het containerpark te Hooglede. De nieuwe site zal met het 

DIFTAR-systeem werken. Dit zorgt voor een betere verwerking, vlottere circulatie van de bezoekers en 

vooral het weren van afval van buiten onze gemeente. Anderzijds is er het containerpark in Gits: daar 

willen we minstens alle niet gewogen afvalfracties nog kunnen verzamelen. Voor het groenafval zoeken 

we een oplossing om te kunnen wegen, zodat er geen aanzuigeffect komt van groenafval uit andere 

gemeenten. Maar voor ons is het duidelijk – het containerpark in Gits wordt niet gesloten.  

 

23. Wij geloven in een doorgedreven aanpak van zwerfvuil en sluikstorten. Ook verkrotting dient een halt 

toegeroepen te worden. Het werk van de GAS-ambtenaar moet verdergezet worden. Ook sensibilisering 

via onderwijs en andere kanalen kan hier een versterkend effect op hebben. We blijven dan ook 

voorstander om te investeren in campagnes als deze van de “Mooimakers” en de zwerfvuilacties die 

door verschillende verenigingen jaarlijks worden opgezet. 

 

24. Het probleem van de vrijstaande glascontainers is een specifiek aandachtspunt. Deze groene glasbollen 

trekken andere soorten vuilnis aan die worden achtergelaten. Daarom zijn we voorstanden om bij 

nieuwe inrichtingsprojecten in de publieke ruimte ondergrondse glascontainers te installeren. Dit kan in 

nieuwe woonwijken, maar ook bij herinrichtingsprojecten van bijvoorbeeld het Quirinus-plein 

overwogen worden. 

 



 

DIFTAR ? 
 

Hooglede-Gits heeft in vergelijking met de 

omliggende gemeenten een oud containerpark, 

nog niet uitgerust met het DIFTAR-systeem. Dit 

wordt een uitdaging voor de nieuwe 

bestuursploeg. Aan de kilo’s afval die we in onze 

beide parken verwerken kunnen we afleiden dat 

we veel afval uit de omliggende gemeenten 

aantrekken. En dit wordt met ons belastinggeld 

verwerkt – tijd dus om dit op punt te zetten. 

 

Na de verhuis van het containerpark in Hooglede 

naar de site van de Steenbakkerij zal het DIFTAR-

systeem ingevoerd worden. Dit betekent niet dat 

iedereen vanaf de eerste kilo zal moeten betalen. 

Bepaalde fracties blijven gratis en andere worden 

betalend vanaf een bepaald gewicht. We geven 

graag een voorbeeld uit een buurtgemeente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIFTAR voor particulieren 

 De groene groep afval:  

o elektro, elektrische kabels, frituurolie, hol glas, 

klein gevaarlijk afval (KGA), metaal, papier en 

karton, PMD, textiel en TL-lampen 

o altijd gratis  

 De oranje groep afval:  

o asbestcement, bloempotten in plastic, folies in 

plastic, gipsafval, harde plastics/PVC, houtafval, 

landbouwfolie, niet recycleerbaar afval, 

piepschuim, steenpuin, tuinafval, vlak glas 

o gratis tot 1000kg (per adres) 

o tussen 1000 en 2000kg = 0,025€ per kg 

o vanaf 2000kg – prijs per afvalcategorie bepaald 

 De rode groep afval: 

o matras, tapijt, zetel… 

o groot brandbaar afval – de perscontainer 

o altijd betalend = 0,145€ per kg 

 



 

Ontspanning en vrije tijd 

 

Wij geloven dat cultuur en vrijetijdsbesteding het cement zijn van een bloeiende samenleving. Een dorp met 

een uitgebreid netwerk van cultuurverenigingen is een dorp met toekomst, een samenleving waar men zich 

thuis voelt. Een ruim aanbod betekent ook dat ieder zijn gading moet kunnen vinden. Cultuur wordt niet 

alleen gemaakt en verspreidt door professionele kunstenaars, maar ook door het middenveld, met de inzet 

van vele vrijwilligers: ons rijk verenigingsleven, ons cultureel erfgoed, de amateurkunsten. Deze sector moet 

ondersteund worden. 

 

Sociaal-culturele verenigingen, sportverenigingen en jeugdverenigingen zijn plekken bij uitstek waar 

mensen elkaar ontmoeten en op een zinvolle manier tijd met elkaar doorbrengen. Sociaal-cultureel 

volwassenenwerk lokt mensen naar buiten en vormt ze. Jeugdverenigingen zetten jongeren in beweging, en 

spoort ze aan tot actie. Bovendien is een actief verenigingsleven op de gemeente de beste garantie om 

mensen op latere leeftijd uit isolement te houden. Lidmaatschap aan een vereniging geeft mensen de kans 

een netwerk aan kennissen en vrienden op te bouwen, relaties die buiten de vereniging een verrijking zijn 

voor elk individu. 

 

 

Onze voorstellen 
 

Als partij willen we investeren in een divers vrijetijdsaanbod voor iedereen. 

 

25. Kwalitatief en betaalbaar wonen wordt in belangrijke mate ook gemaakt door een uitgebreid aanbod 

aan ontspanningsmogelijkheden en vrijetijdsbesteding. Hooglede en Gits kennen een zeer rijk 

verenigingsleven – of het nu sportclubs, socio-culturele verenigingen of jeugdbewegingen zijn. Elk doet 

een specifiek aanbod waarop onze inwoners kunnen ingaan. En dit moeten we stimuleren en verder 

ontwikkelen. Daarom investeerden we in het verleden in de site van ’t Cringhene en werken we 

momenteel de investering op Speelplein Zoeber af. De uitgebreide infrastructuur voor sport willen we 

verder onderhouden en optimaliseren.  

 

26. Een aantrekkelijke gemeente neemt zelf ook een organiserende rol op inzake vrijetijdsbesteding. Als 

partij geloven we dat er een taak is weggelegd om een aanvullend aanbod aan cultuur en ontspanning 

te organiseren voor onze inwoners. Zonder evenwel in concurrentie te gaan met het bestaande aanbod 

van onze verenigingen. We steunen daarom nieuwe initiatieven vanuit de gemeentelijke diensten, zoals 

het kersverse Trimart cultuurcafé in de foyer van de Gulden Zonne. 

 

 

 

 

 



 

Buurt- en wijkcomités zijn de motor van onze kleine lokale buurten.  

 

27. Deze kleine comités weten als geen ander welke de noden van de buurt of de wijk precies zijn – meer 

zelfs, ze zien zelf wat de oplossing zou kunnen zijn. We geloven dat hier een kans ligt om in samenwerking 

met het gemeentebestuur de lokale woonomgeving aangenamer en beter te maken. Wijkbudgetten die 

samen met de comités beheerd worden kunnen de lokale buurt meer inspraak en armslag geven. Wijk- 

en straatfeesten moeten verder gestimuleerd worden – ze verhogen de samenhang tussen de bewoners 

onderling en stimuleren de lokale ontmoetingen waarvoor wij als partij altijd ijveren. 

 

 

Het verenigingsleven in Hooglede en Gits moet kunnen rekenen op uitgebreide faciliteiten. 

 

28. Alle verenigingen kunnen op vandaag gebruik maken van een zeer uitgebreid aanbod aan faciliteiten op 

onze gemeente. Dit gaat over lokalen, maar ook over de uitleendienst en de verschillende project- en 

werkingssubsidies die door het gemeentebestuur worden ter beschikking gesteld. Wij willen dit aanbod 

behouden en optimaliseren. 

 

29. Er is nood aan een mobiel podium, meer bepaald een podiumwagen. Een investering die snel 8.000 tot 

10.000 euro kan kosten. Als partij geloven we dat dit een meerwaarde kan betekenen in het aanbod van 

de uitleendienst. 

Op grote evenementen wordt vaak de vraag gesteld om ook fiets-nadars of fietsrekken via de 

uitleendienst te kunnen gebruiken. Met het oog op het stimuleren van het fietsgebruik zijn wij als partij 

hier voorstander van. Naast meer fietsende fuifgangers of bezoekers, zal het ook het aantal 

schadegevallen aan fietsen verminderen. 

Ook vragen naar een mobiele frigo-wagen en een mobiele tap moeten in het aanbod worden bekeken 

en indien mogelijk ingevoerd. 

 

30. Communicatie is een belangrijk aspect waarin een gemeentebestuur de verenigingen kan ondersteunen. 

We zijn dan ook voorstander om de aankondigingsborden op de gemeente te evalueren en bijkomende 

investeringen hierin op te nemen. We willen dit echter op een doordachte wijze doen. We stellen voor 

het effect van de digitale aankondigingsborden te evalueren en indien blijkt dat deze meer efficiëntie 

opleveren dit aanbod uit te breiden. 

 

31. In het centrum van Gits is er een duidelijke vraag naar een grote zaal voor evenementen. Dit vraagstuk 

willen we samen behandelen met de toekomstplannen voor het Cultureel Centrum in Gits, de 

gemeenteschool en het klooster. Ook de site La Palma dient in deze mee in overweging genomen te 

worden – bepaalde dansgroepen bijvoorbeeld zijn ook op zoek naar een groot lokaal voor hun 

sportbeoefening. 

 

 

 



 

32. Veel verenigingen kopen binnen hun werking verbruiksgoederen aan, vaak gelijkaardige producten. Als 

partij  zijn we er van overtuigd dat we hierin vanuit de gemeente ook een faciliterende rol kunnen 

opnemen. Een groepsaankoop voor dergelijke goederen organiseren levert vaak prijsvoordeel en 

efficiëntie op. Daarom willen wij ijveren om in overleg met de betrokken verenigingen na te gaan welke 

mogelijkheden dit biedt. 

 

 

 

 

 

  



 

Duurzaamheid en groene energie 

 

Energie en duurzaamheid zijn belangrijke aandachtpunten die de leefbaarheid van onze omgeving bepalen 

– dat is nu al zo maar zal in de toekomst steeds sneller toenemen. Het slim en efficiënt gebruiken van 

energie is een prioriteit voor onze partij. De voorbije legislatuur investeerden we al ruim 1 miljoen euro in 

energiebesparende maatregelen. Waar mogelijk energie besparen of vergroenen blijft voor ons een 

basisopdracht voor het gemeentebestuur.  

 

Het klimaat verandert – dit valt niet meer te ontkennen als we de extreme weersomstandigheden van de 

laatste jaren in rekening nemen. Periodes met overvloedige regenval afgewisseld met periodes waar droogte 

de watervoorraad zienderogen doet slinken. Open ruimte slim beheren, waar mogelijk water bergen en 

bufferen, maatregelen nemen die de luchtkwaliteit verbeteren: dit zijn aandachtspunten waar wij als partij 

op willen inzetten om de kwaliteit van de leefomgeving in Hooglede en Gits op peil te houden. 

 

 

Onze voorstellen 
 

Snel werk maken van een visie over een groen-blauw netwerk op onze gemeente.  

 

33. Een duidelijk beeld gevat in een overzichtsplan waar groene en blauwe voorziening een vaste plek 

toegewezen krijgen in ons dorp. Het gaat hier over groenvoorzieningen en de groene 

verbindingsnetwerken zoals de trage wegen en de groene ontspanningszones. Maar ook de waterlopen, 

met indicatie van de locaties waar water gebufferd kan worden voor gecontroleerde afvloei. Ook de 

zones waar water geborgen kan worden voor drogere periodes. Deze visie moet opgemaakt worden met 

alle betrokken partijen – inwoners in de eerste plaats, maar zeker ook de landbouwsector en 

waterafhankelijke ondernemers op onze gemeente. Deze gemeenschappelijke visie wordt voor ons het 

basisplan waarmee gerichte investeringen kunnen worden opgezet in samenwerking met hogere 

overheden als de provincie. 

 

 

Alternatieve groene mobiliteit als speerpunt van een duurzame gemeente.  

 

34. Momenteel is een deel van het wagenpark van de gemeentelijke diensten uitgerust met een CNG-motor. 

Voor onze partij dient deze beweging verdergezet te worden. De gemeentelijke diensten moeten zo snel 

als mogelijk overstappen op alternatieve brandstoffen. Ook elektrische voertuigen zijn voor onze partij 

de toekomst voor het voertuigenpark van onze gemeentelijke diensten. Ook evoluties als autodelen 

vanuit ons eigen wagenpark dienen gevolgd te worden – tot op heden was dit te duur, maar dit verandert 

snel in de toekomst. 

 



 

35. Elektrische voertuigen (fietsen en wagens) dienen door de gemeente gepromoot te worden. Dit kan 

door het aanbrengen van de nodige laadvoorzieningen op bepaalde openbare plaatsen in onze 

gemeente. De laadpalen voor wagens en fietsen kunnen op marktplaatsen of aan openbare gebouwen 

ingebed worden om bewoners te stimuleren naar deze alternatieve vervoersmodi over te stappen. 

 

36. Wij zijn als partij voorstander om als gemeente bewoners te stimuleren een (elektrische) fiets te 

gebruiken voor korte verplaatsingen. Een mogelijke stimulans is het organiseren van een groepsaankoop 

van elektrische fietsen waar de bewoners kunnen op intekenen. 

 

 

Energiebesparende ingrepen verder verfijnen en uitbreiden. 

 

37. Wij stellen voor om in alle lokalen van de gemeente en de verenigingen energieverslinders aan te pakken 

en deze door energiezuinige installaties te vervangen. We spreken in dit kader over 

verwarmingstoestellen, watertoevoer, maar ook over LED-verlichting, bewegingsdetectoren voor het 

inschakelen van verlichting, … 

 

38. We kiezen er voor om een duidelijk klimaatplan op te stellen voor onze gemeente – een visie waarin we 

kiezen om de klimaatimpact van onze gemeente te beperken. Een plan dat vertrekt van de huidige 

situatie (CO2-uitstoot, energieverbruik, …), op basis waarvan een traject voor de toekomst kan worden 

uitgetekend. Doelstelling is onze gemeente klimaatvriendelijker te maken. In eerste instantie richten we 

ons met dit plan op onze eggen werking als gemeentebestuur. 

 

39. Als partij willen we een algemeen lichtplan voor het openbaar domein op de gemeente. Een plan dat 

een beeld biedt van waar verlichting is aangebracht, wanneer deze functioneel is en wanneer er gedimd 

kan worden.  Waar mogelijk dient LED-verlichting aangebracht te worden. De ons omringende 

gemeenten en steden, maar ook de provincie hebben hiermee reeds verschillende experimenten 

uitgevoerd. Hieruit kunnen wij goede voorbeelden plukken en deze op onze gemeente toepassen – dit 

steeds in samenspraak met de netbeheerder. 

 

 

 

 

 

  



 

Hooglede-Gits - een gemeente met ruimte voor mobiliteit en 
ondernemen 
 

Onze gemeente moet verschillende ruimtegebruikers met elkaar verzoenen en daarbij de nodige 

evenwichten zoeken. Een topprioriteit voor onze partij is het aanpakken van het mobiliteitsvraagstuk voor 

onze gemeente – en meer bepaald het verhogen van de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker. 

Daaraan gekoppeld willen we inzetten op het creëren of het invullen van ruimte voor ondernemers in de 

meest brede zin van het woord. Voor onze partij zijn doordachte mobiliteit en een goed functionerende 

ondernemersruimte onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen met de woon-, zorg- en 

ontspanningsfuncties dienen beide elementen in de benadering van de ruimtelijke planning een eigen plaats 

te krijgen. Evenwicht is daarbij een sleutelbegrip. 

 

 

 

  



 

Veilige en doordachte mobiliteit 
 

Verkeersveiligheid is en blijf een absolute prioriteit voor onze partij. Onze gemeente kampt nog op te veel 

plaatsen met overdreven snelheid. Waar mogelijk aanpassingen in de weginfrastructuur, meer 

sensibilisering en doorgedreven controles zijn volgens ons drie middelen om deze problematiek aan te 

pakken.  

 

Ook het mobiliteitsgedrag van ons allen, de inwoners van ons dorp, zal in de toekomst moeten wijzigen. De 

regeerperiode van koning auto is voorbij – het zwaartepunt verschuift naar andere weggebruikers. Wij zijn 

voorstander van het STOP-principe. Eerst Stappers en Trappers, vervolgens Openbaar vervoer en pas in 

laatste instantie gemotoriseerd Persoonlijk vervoer (de auto). Dit vergt niet alleen een aanpassing in het 

denkpatroon over verplaatsingen, maar ook een aanpassing in de beschikbare verkeersinfrastructuur. 

 

 

Onze voorstellen 
 

Stappers en rollers (kinderwagens en rolwagens) krijgen voldoende veilige en aangename ruimte om 

zich te verplaatsen  

 

40. We zetten in op veilige voetpaden met voldoende ruimte voor kinderwagens, rollators en rolstoelen. De 

voetpaden zijn in de eerste plaats voor voetgangers bestemd. 

 

41. We engageren ons voor een strikte planning voor het onderhoud van de voetpaden, waarbij met 

voorrang de kritieke zones worden weggewerkt. Mankementen die via het meldpunt op de website 

worden gemeld moeten in een zo kort mogelijke tijd worden aangepakt en verholpen. 

 

42. Bij de aanleg of herstelling van voetpaden promoten we nieuwe technieken waarbij de tegels of klinkers 

worden ingewassen om ingroei van onkruid te vermijden. Bij voetpaden waarin bomen geplant zijn of 

worden, worden plantvakken voorzien om schade door de bomen aan de voetpaden te vermijden. 

 

43. Het netwerk aan trage wegen en wandelpaden wordt kritisch geëvalueerd en vervolledigd, zoals hoger 

aangegeven. Samen met de voetpaden langs de straat moet dit de stappers voldoende ruimte geven om 

zich te verplaatsen binnen de gemeente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trappers verdienen een meer prominente plaats in de dagelijkse mobiliteit op onze gemeente.  

 

44. De fiets is hét individueel vervoermiddel van de toekomst. In het dorp, voor vrijetijdsverplaatsingen maar 

ook voor woon-werk- en woon-schoolverkeer. Fietsen creëert een meer solidaire samenleving. Het is 

voor iedereen een betaalbaar vervoermiddel en stimuleert ontmoetingen tussen mensen. We voeren de 

investeringen kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur op, zonder te raken aan de ruimte voor de voetgangers. 

Na de Gitsbergstraat zijn er ook voor de Roeselarestraat en de Kortemarkstraat dringende vragen naar 

een gescheiden fietspad. Dergelijke grote investeringen willen we met zorg plannen en afstemmen op 

andere infrastructuurwerken zoals aanpassingswerken aan de onderliggende riolering. Voor de komende 

legislatuur voorzien we een project op te starten om langs de Kortemarkstraat in combinatie met 

rioleringswerken ook een gescheiden en veilig fietspad te realiseren. Hierbij is ook overleg nodig met 

Vlaanderen en het provinciebestuur. 

 

45. We kiezen er voor om in de buurt van bushaltes in de dorpscentra voldoende comfortabele fietsparkings 

en fietslaadpalen te voorzien. Deze parkings moeten aan de moderne fietsnormen voldoen, ruimte voor 

gewone fietsen, maar ook rekening houden met bakfietsen en laadmogelijkheden voor elektrische 

fietsen. Zo kan de fiets ingezet worden in het voor- en natraject van het openbaar vervoer. Op diezelfde 

plaatsen kunnen ook fiets-hulppunten voorzien worden waar bijvoorbeeld banden opgeblazen kunnen 

worden door een vrij beschikbaar pomptoestel ingewerkt in deze fietsstallingen. Deze plekken zijn ook 

de zoekzones om na te gaan of een systeem van deel-fietsen ingevoerd kan worden op onze gemeente. 

 

46. We zetten in op functionele fietsopleidingen voor kinderen. Ook andere doelgroepen die minder 

fietservaring hebben, bieden we fietscursussen op maat aan (bv. voor nieuwkomers of cursussen 

elektrisch fietsen). 

 

47. Wij zijn voorstander van acties  die het fietsgebruik stimuleren. Een mooi voorbeeld hiervan was “Met 

belgerinkel naar de winkel”. In samenwerking met middenveldorganisaties willen wij als partij dergelijke 

acties nieuw leven inblazen en promoten. 

 

48. We kiezen er als partij voor om te onderzoeken welke straten in het centrum van Gits en Hooglede 

omgevormd kunnen worden tot fietsstraten; straten waar de tweewieler voorrang krijgt op de auto. We 

zoeken hiervoor in eerste instantie in de buurt van scholen en vrijetijdsvoorzieningen voor de jeugd. Dit 

betekent niet dat de auto daar gebannen wordt, maar de fiets krijgt er voorrang. Dergelijke oefening zal 

uiteraard gebeuren in samenspraak met alle betrokken actoren. 

 

49. We willen de schoolomgeving veiliger maken zodat meer kinderen en ouders met de fiets naar school 

gaan. Een principe van een schoolstraat of bijvoorbeeld stapspots of een kiss-en-ridezone horen tot de 

mogelijkheden. Samen met de scholen en ouderverenigingen en buurtbewoners bekijken we wat 

mogelijk is. 

 

 



 

Meer openbaar vervoer in een mix van vervoersaanbod 

 

50. Een efficiënte mix van openbaar en privévervoer moet iedereen – jong en oud, mobiel en minder mobiel 

– toelaten zonder onnodig tijdverlies thuis, op het werk, bij familie en vrienden, in de winkel, bij de 

dokter… te geraken. Wij zijn er van overtuigd dat het aanbod van het openbaar vervoer in onze 

dorpscentra uitgebreid moet worden. Voor onze partij is een basisverbinding tussen de verschillende 

dorpscentra, het woonzorgcentrum Ter Linde, de serviceflats in Hooglede en de speelpleinsites Zoeber 

en ’t Cringhene een prioriteit. In tweede orde dient ook de verbinding naar de naburige gemeenten en 

steden geëvalueerd te worden en waar nodig bijgesteld. 

 

51. Mensen met een beperking of met beperkte mobiliteit moeten betere toegang krijgen tot het lokale 

openbaar vervoer. Sociaal-inclusieve initiatieven zoals de Minder Mobielen Centrales zijn ideale, 

aanvullende diensten om verplaatsingsmogelijkheden aan te bieden.  

 

52. Wij willen een boodschappendienst organiseren, waarbij het busje van het OCMW wordt ingezet om 

minder mobiele inwoners naar een aantal winkels te brengen 1 dag per week, om hun inkopen te doen. 

Een variante hierop kan ook het “collect & go”-systeem zijn waarbij boodschappen op voorhand worden 

doorgegeven en de boodschappendienst enkel de pakjes dient op te halen en thuis af te leveren.  

 

53. Waar het openbaar vervoer niet aangepast kan worden of geen dienstverlening kan voorzien, willen wij 

nagaan hoe we met eigen gemeentelijke middelen een oplossing kunnen bieden. Wij zijn voorstander 

om de bus van het OCMW in te zetten op bepaalde vaste tijdstippen om transport van en naar het 

woonzorgcentrum te organiseren.  

 

 

Inzetten op meer verkeersveiligheid is en blijft een absolute prioriteit.  

 

54. We willen dit aanpakken door in te zetten op infrastructuurwerken en handhaving. Maar ook op 

levenslang leren en een brede sensibilisering. Wij willen de zwakke weggebruiker meer zekerheid geven 

in het verkeer. Een groot probleem is de te hoge snelheid. Via verschillende ingrepen willen we deze 

snelheid beperken om het risico op ongevallen te reduceren. 

 Wij zijn voorstander van herinrichting van bepaalde wegen om de snelheid van het 

gemotoriseerde verkeer te beperken. Daarbij moet ook nagedacht worden over het invoeren van 

eenrichtingsverkeer.  

 Snelheidscontroles werken, maar hebben vaak een impact die van korte duur is. Wij zijn 

voorstander om te onderzoeken waar er met trajectcontroles gewerkt kan worden.  

 

55. Sluipverkeer is vaak een probleem op de meer landelijke wegen. Om dit probleem efficiënt aan te pakken 

kiezen wij er voor om de verkeersstromen in onze gemeente in kaart te brengen. Op basis van deze 

gegevens kunnen gerichte ingrepen en maatregelen worden doorgevoerd om sluipverkeer te 

ontmoedigen. 



 

 

56. De verkeersveiligheid is gebaat bij een goed onderhouden en ingericht wegennetwerk. Wij zijn 

voorstander om bij herstellingswerken steeds een verhoogde verkeersveiligheid na te streven waar 

mogelijk.  

 Zo worden de komende jaren herstelwerken gepland in de Beverenstraat en de Grote 

Noordstraat – beide projecten worden tegelijk met de rioleringswerken uitgevoerd.  

 Wij kiezen er voor de Kleine Stadenstraat ook een grondige opknapbeurt te geven, waarbij de 

beschikbare ruimte wordt herverdeeld tussen alle weggebruikers.  

 Wij willen als partij verder investeren in gespecialiseerd onderhoudsmateriaal voor de voet- en 

fietspaden. Met de speciale veegmachine kunnen we nu al de fietspaden sneeuwvrij houden. 

Dergelijke basisdienstverlening moet in de toekomst verder uitgebouwd worden. 

 

 

 

 

 

  



 

Ondernemers van alle vormen en maten 

 

Onze gemeente moet naast het wonen en leven ook voldoende ruimte kunnen bieden voor mensen met 

ondernemingszin. Als partij zien we dit in de meest brede betekenis; van de kleine handelaar in de woonkern 

tot de grote bedrijven die zich op onze gemeente gevestigd hebben. Maar ook KMO’s en landbouw mogen 

als ondernemers niet in de kou staan. Elk van deze sectoren draagt bij tot de welvaart en de leefbaarheid 

van onze dorpskernen. Ondernemerschap gedijt best in een klimaat van maatschappelijke waardering en 

efficiënte dienstverlening door de overheid. 

 

Onze voorstellen 
 

Ruimte voor ondernemers – fysieke ruimte maar ook ruimte voor dienstverlening  

 

57. Er is vraag naar bedrijfsgebouwen voor kleine lokale zelfstandigen. Dit gaat zowel over kantoorruimte 

als over kleine opslagplaatsen voor zelfstandigen die hun voorraad of machinepark willen onderdak 

geven. Als partij engageren wij ons om dergelijke faciliteiten uit te werken. Op sites met leegstaande en 

verlaten (bedrijfs)gebouwen dient verder onderzocht te worden of daar dergelijke gebouwen kunnen 

gerealiseerd worden, zogeheten bedrijfsverzamelgebouwen. Ook de reeds bestaande maar nog niet 

aangesneden zones voor bedrijvigheid moeten versneld ontwikkeld kunnen worden. Er moet volgens 

ons ook ruimte zijn om startende ondernemers te steunen met een premie als ze leegstaande gebouwen 

omvormen en als starterslocatie willen gebruiken. 

 

58. Ondernemers worden op vandaag geconfronteerd met complexe vergunningsdossiers. De 

omgevingsvergunning, die de vroegere milieuvergunning en bouwvergunning vervangt, is een 

ingewikkelde materie waar de ondernemer vaak met de handen in het haar zit. Wij kiezen er voor om als 

gemeentebestuur een loket ondernemen te voorzien. Dit loket moet de ondernemer in raad en daad 

bijstaan bij het opmaken van deze vergunningsdossiers – een vruchtbare samenwerking tussen lokale 

overheid en de ondernemende sector. 

 

59. Ondernemers vervullen ook een voorbeeldfunctie in de dorpsgemeenschap. Zo is de trend naar het 

vergroenen van werkomgeving en bedrijfsgebouwen een evolutie die de lokale overheid moet steunen. 

Ook de landschapsbedrijfsplannen voor landbouwbedrijven, een initiatief van INAGRO (Provincie) draagt 

bij in deze evolutie. Wij kiezen er voor deze initiatieven te ondersteunen met raad en daad en vanuit de 

expertise aanwezig in de gemeentelijke diensten deze ingrepen te faciliteren en adviseren. 

 

60. Hernieuwbare energie is een zorg die niet enkel de burger aanbelangt, ook ondernemers zoeken groene 

alternatieven op. Als gemeente moeten we de schakel vormen tussen de ondernemer en de burger. 

Coöperaties voor het maken van groene energie via fotovoltaïsche cellen kunnen hun panelen installeren 

op de grote dakoppervlaktes van bedrijfsgebouwen. Wij willen dergelijke samenwerking onderzoeken 

en een testcase uitwerken komende legislatuur. 



 

61. Ondernemers vormen geen eiland binnen de gemeenschap. Het is belangrijk dat ook hun stem en 

verzuchtingen gehoord worden door het lokale bestuur. Als partij willen we een periodiek overleg met 

de lokale handelaars en handelaarsverenigingen activeren en in stand houden.  

 

 

De landbouwsector is meer dan een voedingsproducent.  

 

62. Als partij staan we achter het principe van de korte keten. Lokaal of binnenlands geproduceerde voeding 

voor een eerlijke prijs. Een initiatief als de Lokaal-markt in Roeselare en Deerlijk zijn gebaseerd op dit 

principe. Wij willen ons engageren om lokale producenten die zich in dit verhaal in schrijven te 

ondersteunen. Dit kan door te participeren in de Lokaalmarkt in Roeselare, maar zou ook kunnen 

resulteren in een uitgebreider aanbod aan lokale producten op de landbouwbedrijven zelf. Hier is 

voorafgaand overleg met de sector in onze gemeente het uitgangspunt. 

 

63. We kiezen er voor lokale landbouwbedrijven eerlijke kansen op een toekomst te bieden. Binnen de 

ruimtelijke kaders die voorhanden zijn proberen we steeds het evenwicht te zoeken tussen de 

toekomstplannen van een landbouwbedrijf en de omliggende buurt. Een moeilijk evenwicht, maar 

niettemin een oefening die telkens opnieuw gemaakt moet worden. 

 

64. De ondernemende landbouwer is volgens ons een belangrijke partner in het bewaren van het landelijke 

open karakter van ons dorp. In onderling overleg moeten de landschappelijke kwaliteiten en de noden 

van de bedrijfsvoering tegen elkaar worden afgewogen. Waar mogelijk moet een compromis gesloten 

worden dat zowel het landschap als de landbouwer ten goede komt. 

 

 

Blijvende samenwerking met maatwerkbedrijven of sociale economie. 

 

65. In het verleden is vaak samengewerkt met Mariasteen, zeer specifiek voor het groenonderhoud op de 

gemeente. Deze samenwerking willen we verderzetten. We willen onderzoeken of samenwerken met 

Mariasteen kan in het verlengde van onze technische dienst, zodat we niet meer elk jaar prijs moeten 

vragen, maar ze kunnen beschouwd worden als een enclave in onze technische dienst zoals ook in de 

privé bedrijven. 

 

66. We zijn voorstander om te onderzoeken hoe sociale doelgroepen kunnen aangesproken worden om 

binnen de gemeentelijke diensten te werken. Dit is een aanpak die we met voldoende omzichtigheid 

moeten voorbereiden en evalueren. Deze aanpak moet afgewogen worden tegen de draagkracht van de 

betrokken dienst en is ook niet altijd en overal toepasbaar. 

 

 

 

 

  



 

Ruimtelijke ordening 

 

Ruimtelijke ordening moet een geïntegreerd verhaal zijn waarin de nodige evenwichten worden gezocht 

tussen de verschillende ruimtegebruikers: zowel op vandaag als met oog op toekomstige ontwikkelingen. 

Open ruimte is essentieel voor voedselproductie en lokale natuurkwaliteit, maar ook voor integraal 

waterbeheer en voor ontspanning en recreatie. Nu de open ruimte verspillen, legt onomkeerbaar beslag op 

wat overblijft voor de generaties na ons. Men moet de win-wins opzoeken tussen de verschillende 

ruimtegebruikers en deze vastleggen voor de toekomst. 

 

Onze voorstellen 
 

67. Wij willen het huidige ruimtelijke beleid verderzetten. Een doordachte aanpak waarbij met respect voor 

alle partijen gezocht wordt naar evenwichtige mogelijkheden. We willen geen dorpskernen bevriezen als 

een Bokrijk van weleer, maar zoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden die de beeldkwaliteit van de 

centra niet verder aantasten. We willen de beschikbare open ruimte maximaal trachten te vrijwaren, 

omdat dit net een typisch element is van het landelijke karakter van ons dorp. 

 

68. Wij zijn voorstander van het uitwerken van nieuwe participatie-trajecten bij de planning van grote 

ruimtelijke initiatieven.  We willen een meer betrokken traject uitwerken waarin omwonenden of 

geëngageerde burgers hun mening kunnen geven via praattafels. Deze inbreng verhoogt de kwaliteit van 

de visievorming en de planmatige ontwerpen. 

 

69. De groennorm die momenteel gehanteerd wordt bij herinrichtingsprojecten en nieuwe verkavelingen 

dient verder gehandhaafd te worden. Als partij willen we duidelijke garanties dat elke geplande boom 

en struik op het plan ook effectief geplant wordt en levensvatbaar is in de realiteit. Doordacht omgaan 

met het inplannen van groen is voor ons een belangrijk aandachtspunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Hooglede-Gits – zorgzaam en dienstbaar voor jong en oud 
 

Als partij zetten wij onze schouders onder het idee van een zorgzame en dienstbare gemeente. Een 

gemeente met oog voor iedereen, jong en oud. Als CD&V willen we zorgen voor iedereen, en iedereen de 

zorg bieden die hij/zij specifiek nodig heeft. En liefst nog in de eigen omgeving. We kiezen ook resoluut voor 

kwalitatieve dienstverlening aan alle burgers. 

 

 

 

 

 

  



 

Zorg op maat van de klant 
 

Iedereen heeft recht op zorg. Dat is ons standpunt – klaar en duidelijk. Maar wij willen een stap verder gaan 

en de aangeboden zorg aanpassen op maat van de klant. Wij kiezen er voor in te zetten op 

gedecentraliseerde zorg. Zodat eenieder die dit nodig heeft zorg kan krijgen in de eigen thuisomgeving, zo 

langs als mogelijk is.  

 

Zorg is breder dan het klassieke zorgsysteem voor bejaarden. Het gaat ook over zorg voor langdurig zieken, 

maar ook over specifieke niche-groepen die specifieke zorgnoden hebben, zoals personen met jongdementie 

en mensen die nood hebben aan psychische zorg.  

 

Onze voorstellen 
 

70. Wij willen de capaciteit van het woonzorgcentrum optimaliseren. Dit door de huidige B-vleugel van het 

Woonzorgcentrum te renoveren en verbouwen om het capaciteitsverlies door de nieuwbouw te 

compenseren.  

 

71. Wij zijn voorstander om de capaciteit van het dagverzorgingscentrum uit te breiden, bij voorkeur op de 

huidige site van het WZC. Als dit echter niet mogelijk is moet er in de directe omgeving gezocht worden 

naar uitwijkmogelijkheden – de site van het Klooster lijkt hiervoor een te overwegen optie. 

 

72. We kiezen er voor een antwoord te bieden op de vraag naar specifieke ruimtes voor de kortverblijven 

en andere speciale zorggroepen. Deze ruimte kan op een aparte campus worden uitgewerkt en 

aangeboden – in overleg met alle betrokken partijen. 

 

73. Levenslang wonen is een principe waarbij men een aangepaste woning bouwt met aandacht voor 

toekomstige zorgnoden: brede deuropeningen voor doorgang rolwagen, slaapkamer beneden, geen 

trappen, lift, aangepast sanitair, …). Dergelijke ingrepen maken het mogelijk dat men langer thuis kan 

blijven en thuiszorg op maat kan krijgen. Als partij geloven we in dit principe en kiezen we er voor naast 

de zorg aangeboden in het WZC ook een mobiele zorgverlening uit te bouwen en te faciliteren.  Het 

mobiele dienstencentrum is gedecentraliseerde zorg, een mobiel team dat bij de patiënt thuis langs 

komt. 

 De ondersteuning van het sociaal weefsel, de buurtgerichte werking en de mantelzorg in 

samenwerking met de verschillende buurtbewoners, diensten en verenigingen plaatsen we 

binnen de OCMW-werking voorop. Informatie en ontmoetingsgelegenheden zijn vooral voor 

senioren belangrijk. Daarom wensen we in navolging van het project 'Zonder Zulle', in 

samenwerking met de Ouderenadviesraad én in aanwezigheid van een maatschappelijk werkster, 

geregeld infonamiddagen en -activiteiten voor senioren te organiseren. Door een gevarieerd 

programma en verschillende diensten aan te bieden willen we via dit mobiel dienstencentrum 

diverse leeftijdsgroepen bereiken. 



 

 

74. Psychische zorgverlening is een heel specifiek gebeuren waar wij geloven dat de gemeente geen 

organiserende rol kan opnemen. De gespecialiseerde centra moeten herin het voortouw nemen. Als 

lokale overheid zien we echter wel mogelijkheden om faciliteiten aan te bieden. Zo kan na de 

verhuisbeweging van het Sociaal Huis op ’t Hoge de beschikbare ruimte ter beschikking gesteld worden 

aan dergelijke instellingen. 

 

75. Als CD&V willen we onze gemeente laten evolueren naar een dementievriendelijke gemeente. Mensen 

met dementie vinden het belangrijk om zo lang mogelijk aan de samenleving te kunnen deelnemen. 

Mensen met (jong)dementie worden echter vaak geconfronteerd met desoriëntatie waardoor ze 

letterlijk hun weg kwijt raken. Als gemeente kunnen we onder de vleugels van het LOGO vervoer en 

begeleiding organiseren. Ook zaken als een vermissingsprotocol zijn hierbij aan de orde. De gemeente 

moet hierover ook informeren om hulpaanvaarding en tijdige zorgplanning voor mensen met dementie 

en de mantelzorgers mogelijk te maken. 

 

76. Wij willen ijveren voor een breed toegankelijkheidsbeleid voor alle openbare gebouwen en 

gemeentelijke diensten. We willen alle infrastructuur screenen op de toegankelijkheid en waar nodig 

ingrepen ter verbetering inplannen. 

 

77. Het project Welzijnschakels heeft in het verleden duidelijk aangetoond dat het ene verschil maakt. 

Dergelijke projecten moeten verder gesteund worden en vanuit de gemeente de nodige faciliteiten 

aangeboden krijgen. 

 

 

 

  



 

Dienstverlening aan de burger 
 

Mensen stellen steeds hogere eisen aan de overheid en willen als volwaardige partner behandeld worden. 

Meer dan ooit willen zij niet enkel als ‘burger’ of ‘inwoner’ gezien worden. Een betrokken overheid moet 

ingaan op problemen van mensen en luisteren naar de noden en zorgen van de inwoners. Ze moet een 

klantgerichte, kwalitatief hoogstaande en transparante dienstverlening aanbieden.  

 

Wij kiezen voor een betrokken overheid die zo dicht mogelijk bij de mensen wil besturen. Hoe meer een 

beslissing gedragen wordt, hoe meer mensen zich bij het beleid en hun overheid betrokken voelen. Een 

gemeentebestuur met CD&V besteedt met andere woorden veel belang aan participatie, aan inspraak en 

aan betrokkenheid. 

 

Onze voorstellen 
 

De participatie van de burger bij het bestuur verhogen en innoveren. 

 

78. De bestaande adviesraden moeten geoptimaliseerd en geëvalueerd worden. Vaak is de frequentie van 

de bijeenkomsten van de raden onvoldoende of te ver gespreid in de tijd om echt een betrokken advies 

te formuleren – hier willen we een grondige evaluatie van maken en dit waar nodig bijsturen. 

 

79. Het systeem van adviesvergaderingen is niet altijd even functioneel en efficiënt. Nieuwe innovatieve 

manieren van raadplegen van adviesraden of burgers moeten onderzocht worden en waar mogelijk 

getest en ingevoerd. 

 

80. We willen ook speciale aandacht voor de jongere inwoners van onze gemeente en hun verzuchtingen. 

Naast de functionerende jeugdraad FrisB lijkt het ons een interessante aanvulling een initiatief als “Jong 

Hooglede-Gits spreekt” op te zetten. Voor een doelgroep van 8 tot 16 jaar willen we een 

kindergemeenteraad samenstellen die twee maal per jaar samenkomt en specifieke projecten en 

problemen voor deze leeftijdsgroep bespreekt. Deze bijeenkomst laten we voorzitten door een 

kinderburgemeester die de adviezen dan kan overmaken aan het gemeentebestuur. 

 

 

Het hoogstaande niveau van dienstverlening aan de burger behouden en optimaliseren. 

 

81. Na het samenkomen van de diensten van het OCMW en de gemeente willen wij inspanningen leveren 

om de openingsuren van beide loketten op elkaar af te stemmen om een zo breed mogelijke 

aanspreekbaarheid te garanderen. Dit evenwel zonder de discretie bij bepaalde dossiers of bezoeken in 

het gedrang te brengen. 

 



 

82. Wij kiezen voor een gemeentebestuur dat correct, bondig en tijdig communiceert en dit via alle 

beschikbare kanalen. De verschillende media dienen hiervoor gekoppeld en gesynchroniseerd te 

worden. Een centraal beheer van communicatie is voor deze beweging noodzakelijk – het is duidelijk dat 

deze taken moeten gecentraliseerd worden bij  een communicatie-ambtenaar. 

 

83. Wij willen een gemeentebestuur dat mee is met de tijd en dat investeert in een maximale dienstverlening 

via een digitaal E-loket. 

 

84. De bibliotheek als aangename ontmoetingsplaats en informatiepunt. Dit is momenteel het geval in 

Hooglede, met het informatiecentrum Trimard. Maar ook de recent gerenoveerde bibliotheek van Gits 

kan een dergelijke rol toebedeeld krijgen. Wij willen in de bib in Gits een satelliet van Trimard uitwerken. 

Een plek waar informatie kan opgezocht worden, maar ook waar huiswerkbegeleiding door het Huis van 

het Kind georganiseerd kan worden. 

 

85. Wij zijn voorstander van het oprichten van een vrijwilligersloket. Een aanspreekpunt waar men enerzijds 

zich kan aanmelden als vrijwilliger, en anderzijds waar hulpbehoevenden of organisaties die een beroep 

willen doen op vrijwilligers een geschikte kandidaat kunnen zoeken. 

 

86. Als partij blijven we ijveren voor het voortbestaan van onze beide brandweerkazernes. In het kader van 

de brandweerzone MidWest is dit geen vanzelfsprekend verhaal, maar wij zijn voorstander de situatie in 

Hooglede en Gits te behouden zoals deze op vandaag is. Dit betekent meteen ook dat wij willen instaan 

voor de noodzakelijke investeringen die dit met zich meebrengt in de toekomst. 

 

 

 

 

  



 

Kinderen zijn de toekomst: 

 

Onze partij kiest resoluut voor een brede omkadering voor de zorg en het onderwijs van onze oogappels. 

Onderwijs is cruciaal voor een samenleving. Onderwijs geeft kinderen en jongeren de sterke vorming die ze 

nodig hebben en bereidt hen voor om hun plaats in te nemen in de samenleving. Het zijn de kinderen en 

jongeren van vandaag die onze samenleving morgen vorm zullen geven. Investeren in onderwijs is 

investeren in de toekomst. 

 

Ook initiatieven van kinderopvang verdienen volgens ons alle steun van de gemeentelijke overheid. 

Tweeverdieners rekenen op voor- en naschoolse kinderopvang om hun kinderen in een veilige omgeving 

achter te laten. Als gemeente moeten we dit niet alleen organiseren, maar waar mogelijk ook externe 

aanbieders faciliteren om een voldoende ruim aanbod te hebben. 

 

 

Onze voorstellen 
 

Wij willen waar mogelijk onze scholen omvormen naar scholen van de toekomst.   

 

87. De ‘school van de toekomst’ is voor ons een ruime leer- en leefomgeving. Binnen dit divers netwerk, 

opgezet tussen organisaties en overheden, doen kinderen en jongeren allerhande leer- en leef-

ervaringen op. De school als plaats van verbinding en participatie, zowel op het vlak van de ontwikkeling 

van kinderen en jongeren, als qua leer- en leeromgevingen. 

 Ouders moeten zich hier kunnen thuis voelen. Ze worden een krachtige partner in de begeleiding, 

met het nodige vertrouwen in de knowhow van leerkrachten. Een goede communicatie tussen 

beiden is hierbij noodzakelijk. 

 

88. Een veilige schoolomgeving creëren is noodzakelijk. Kinderen en jongeren moeten veilig van en naar 

school kunnen gaan. Dat kan door de directe schoolomgeving aan te pakken en te bekijken waar er 

ingrepen moeten gebeuren om ervoor te zorgen dat ze met de fiets en te voet veilig naar school kunnen. 

Mogelijkheden zijn kiss-&-ride zones, stapspots of schoolstraten.  

 

89. Wij willen rusthuisklassen organiseren: een samenwerking opzetten tussen onze basisscholen en het 

WZC Ter Linde. Kinderen kunnen veel leren van de mensen in het woonzorgcentrum en het brengt de 

verschillende generaties ook dichter bij elkaar. Zeker in Gits, waar de school en het WZC bij wijze van 

spreken buren zijn, kan er een kruisbestuiving ontstaan. 

 

90. Wij willen meer inzetten op multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen. Ook sport-, cultuur- en 

jeugdverenigingen kunnen genieten van de accommodatie in scholen. Dit natuurlijk in overleg en 

afspraak met de schoolbesturen. 



 

91. Wij willen verder werk maken van de aandacht voor techniek en wetenschap. Met de techniekacademie 

gebeurt daar al een grote inspanning, maar het terrein kan nog verder verkend worden. Eventuele 

samenwerking met bedrijven in de buurt kunnen zeker een meerwaarde betekenen. 

 

 

Het kwalitatief hoogstaande aanbod aan kinderopvang behouden en waar mogelijk uitbreiden met 

externe initiatieven.  

 

92. Er is momenteel een goed aanbod aan kwalitatieve kinderopvang, maar dit aanbod kan de vraag niet 

volgen. Wij kiezen er voor om na te gaan welke gemeentelijke infrastructuur mogelijk kan ter beschikking 

gesteld worden van private kinderopvanginitiatieven om zo het aanbod te verruimen. Concreet zien we 

op vandaag dat veel private onthaalouders niet langer de investering willen om hun eigen woning aan te 

passen aan de strenge normen voor opvang. Als gemeente kunnen we eigen gebouwen uitrusten en dan 

in een huur of concessie laten uitbaten door private initiatiefnemers. 

 

 

Het Huis van het Kind verder ontplooien als centrale ontmoetingsplaats voor het zorgkader voor onze 

kinderen 

 

93. Het Huis van het Kind is een belangrijke schakel geworden in zorgkader voor jonge gezinnen. 

Huiswerkbegeleiding, speciale projecten gericht op specifieke doelgroepen, … Als partij willen we dit 

initiatief verder ontplooien en alle kansen geven. Als partij zijn we overtuigd dat het Huis van het Kind 

een nog breder netwerk van partnerorganisaties kan aantrekken en zo haar relevantie kan verhogen.  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 


