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Kai-Mook wordt 4 jaar en dat moet 
gevierd worden, en haar leeftijdsgenootjes 
worden als echte VIPS behandeld! CD&V 
Wielsbeke trakteert 25 vier-jarigen uit de 
gemeente op een exclusief  zitje aan de 
verjaardagstafel, met taart, een ijsje, een 
gepersonaliseerde kroon en een uniek 
t-shirt!
Maar ook alle andere kinderen én de 
volwassenen komen aan hun trekken: 
Planckendael opent zijn deuren vanaf  9u, 
met gratis inkom voor alle kinderen t.e.m. 
12 jaar (i.p.v. 17,50 euro), en een voorde-
lig tarief  voor volwassenen en jongeren 
vanaf  13 jaar (15 euro i.p.v. 24€/17,50€). 
Er is een anders-dan-anders aanbod aan 

kinderanimatie met kindertheater, grime, 
circustechnieken en een vertel- en ver-
vershoekje. En natuurlijk een gratis ijsje 
voor alle kinderen. 
CD&V is de partij van de dialoog en dat 
wordt op 20 mei in de praktijk omgezet. 
Aan de mama’s en papa’s: grijp de kans 
om in dialoog te gaan met onze minis-
ters en parlementsleden. Frietjes (en een 
drankje voor uw kids) zijn nadien uw deel!
Meer weten? Kijk op www.cdenv.be/
goedgezinddag. Wacht niet te lang met in-
schrijven, want de plaatsen aan de verjaar-
dagstafel bij Kai-Mook zijn beperkt! 
Bij inschrijving, vergeet zeker ook niet 
de promocode “wielsbeke” te vermelden 

om van al het bovenstaande te genieten. 
En bovendien mag ik als voorzitter elk 
gezinslid trakteren met een verfrissend 
drankje! Om dit praktisch mogelijk te 
maken, vraag ik u  na het inschrijven via 
de website mij een kort mailtje te sturen 
waarin u aangeeft met hoeveel gezinsle-
den u ingeschreven bent. 
Nu nog duimen voor een zonovergoten 
dag en dan wil u dit gezinsmoment voor 
geen geld van de wereld missen!

Frédéric Depypere

Voorzitter CD&V Wielsbeke

Frederic_Depypere@hotmail.com

Nog geen idee hoe u Pinkstermaandag 20 mei zinvol én ontspannend invult? 
Zoek niet verder: CD&V nodigt alle Wielsbeekse gezinnen uit om 
te genieten van al het leuke van Planckendael, 
aangevuld met een programma waar u allen goed gezind van wordt! 

Wielsbeekse gezinnen
          goed gezind 
  in Planckendael!
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Frédéric Depypere, 34 en 
woonachtig in deelgemeente 
Ooigem, is op 18 januari 2013 
verkozen tot nieuwe voorzit-
ter van de Wielsbeekse CD&V-
afdeling. Hij volgt Daisy Haydon 
op, die vier jaar het voorzitter-
schap waarnam.

58% van de leden kwam stemmen over 
de nieuwe voorzitter, een succes. Om 
nog maar te zwijgen over het uitein-
delijke resultaat voor de nieuwbakken 
voorzitter: hij werd met 100% van de 
stemmen verkozen!

Frédéric Depypere is afkomstig van 
Lauwe en woont sinds 2001 in Ooigem. 
In 2005 huwde hij met Elien Ostijn en 
sinds 2008 zijn ze de trotse ouders van 
Anna-Lucia, die school loopt aan het 
Vlinderbos in Ooigem. Frédéric zet 
zich al bijna een decennium als vrijwil-
liger in voor de plaatselijke afdeling van 

het Rode Kruis Wielsbeke. Sinds 2011 
maakt hij deel uit van het bestuur van 
CD&V Wielsbeke.
 
Frédéric beschouwt het voorzitterschap 
als een mooie uitdaging: “Ik kan het 
alleen maar toejuichen dat een partij die 
de verkiezingen met verve won, niet 
berust, maar bewust vooruitkijkt en 
een frisse wind verwelkomt. Met veel 
goesting en geloof  in deze ploeg word 
ik graag voorzitter”.

Nu reeds bouwen aan een 
toekomst na 2018
Frédéric volgt Daisy Haydon op, die 
ondertussen vier jaar voorzitter was van 
de lokale CD&V-afdeling. Tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 ok-
tober haalde zij een pak voorkeurstem-
men, waardoor zij vanaf  1 januari 2015 
een schepenambt zal opnemen. Het 
komt dan ook niet als een verrassing 
dat zij de fakkel wenste door te geven.

Daisy Haydon: “We willen vandaag al 
de eerste stenen leggen om de toe-
komst van CD&V Wielsbeke ook na 
2018 te verzekeren. Dat kan alleen 
maar door nieuwe en jonge mensen 
kansen te geven. Symbolisch kan het 
dan ook tellen dat we een nieuwe 
(jonge) voorzitter gekozen hebben van 
onze afdeling.”

Frédéric Depypere (34) is nieuwe voorzitter

Op zaterdag 23 februari 2013 
stond normaal gezien de 
aanplanting gepland van het 
Schoondalbos in Sint-Baafs-Vij-
ve. Het gure weer was spelbre-
ker. Minister Joke Schauvliege 
kwam dan maar het wandelpad 
officieel openen.

Minister Joke Schauvliege en burge-
meester Jan Stevens (CD&V) plantten 
de eerste boom wel symbolisch. Maar 
de andere 11.999 bomen werden door 
het slechte weer niet geplant rond de 
oude Leie-arm, dat het Schoondalbos 
moet worden. De bomen werden later 
in de week geplant. Ondanks het vries-
weer werd het nieuwe wandelpad wel 
opengesteld en onthulde de minister 
Joke Schauvliege (CD&V) het infobord. 
Ook leden van De Torenvalk waren op 
dit plechtig moment aanwezig.

Joke Schauvliege plant eerste boom van 
Schoondalbos in Sint-Baafs-Vijve
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In deze eerste CD&V-uitgave 
van 2013 wil ik als OCMW-
voorzitter kort even het OCMW 
en de OCMW-raadsleden aan u 
voorstellen. Meestal weet ieder-
een binnen de gemeente wel 
wie er in het schepencollege en 
de gemeenteraad is gekozen, 
maar de OCMW-raad is vaak 
minder gekend.

7 januari 2013 is voor mij persoonlijk 
een mijlpaal in mijn leven. Tijdens de 
installatievergadering ben ik OCMW-
voorzitter geworden en voor mij was 
dit een beetje thuiskomen. Het ligt im-
mers in het verlengde van mijn job bij 
de Christelijke Mutualiteit.

Ik som even de belangrijkste be-
leidspunten van het OCMW voor de 
komende legislatuur op:
•	Het Sociaal Huis bestendigen en uit-

bouwen, de drempel nog lager maken 
waar het kan, zodat iedereen de weg 
ernaartoe vindt. 

•	De activiteiten in het lokaal diensten-
centrum behouden en aanpassen aan 
de veranderende behoeften van de 
nieuwe generatie senioren.

•	De thuiszorgdiensten moderniseren. 
Wat goed is, wordt uiteraard behou-
den, maar misschien zijn er nieuwe 
behoeften? 

•	Tenslotte vormt de uitbreiding van 
het woon- en zorgcentrum met 20 
woongelegenheden tegen 2018, 
wat betekent dat we tegen dan 90 
mensen individueel zouden kunnen 
huisvesten, de grootste uitdaging. 
We spreken over een investering van 
ongeveer 10 miljoen euro, waarvan 6 
miljoen ten laste van het OCMW.

Om dit beleid in de praktijk om te zet-
ten, sta ik er niet alleen voor. Ook de 
OCMW-raad die bestaat uit 9 leden, 
speelt hierbij een belangrijke rol. Binnen 
onze fractie maken, naast mezelf, nog 
drie andere leden van CD&V deel uit 
van de OCMW-raad. Gedreven mensen 
die weten waarmee ze bezig zijn.

U kan ons steeds bereiken via onder-
staande contactgegevens:

Filiep De Vos
Wilgenlaan 34, Ooigem
filiep.devos@ocmwwielsbeke.be
056 67 45 00 (OCMW)

Iedereen is ook steeds welkom op mijn 
bureau in de Hernieuwenstraat 5, naast 
het woon- en zorgcentrum. 
Mijn spreekuren gaan door op woens-
dagnamiddag van 16u tot 18u. 
Graag vooraf  een afspraak maken.

Geert Snoeck
Leliestraat 3, Wielsbeke
snoeck.geert@telenet.be

Gaby Benoit
Tarwestraat 8, Wielsbeke
gaby.benoit@belgacom.net

Norbert Goutsmet
Eekhoutstraat 32, Ooigem
norbert.goutsmet@skynet.be

Aan het woord: 

OCMW-voorzitter Filiep De Vos
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Op de vergadering van dinsdag 
19 maart werd het nieuwe par-
tijbestuur van CD&V Wielsbeke 
geïnstalleerd. Er zijn zes jonge 
nieuwkomers.

Het bestuur van CD&V Wielsbeke is 
samengesteld uit de leden van het col-
lege van burgemeester en schepenen, 
de gemeente- en OCMW-raadsleden 
en een aantal gewone bestuursleden. 
Er zijn zes jonge nieuwkomers in 
vergelijking met zes jaar geleden: Pavèl 
Verstraete, Marijn De Vos, Frédéric 
Depypere, Aurélie Van Wettere, Evy 
Vercruysse en Mathieu Vermeersch.

Ook Jan Stevens, Filiep De Vos, Magda 
Deprez, Marc Debie, Guido Calle-

waert, Carlos Verbrugghe, Rachida 
Abid, Kathleen Devliegere, Sandra 
Devos, Daisy Haydon, Gaby Benoit, 
Norbert Goutsmet, Geert Snoeck, 
Lidwina Caignie, Filip Deconinck, Paul 
Lambrecht en Maria Ostijn blijven deel 
uitmaken van het 23-koppig bestuur 
dat tweemaandelijks samenkomt.

Ook partijbureau opnieuw 
samengesteld
Een week later was de installatie van 
het partijbureau aan de beurt. Het par-
tijbureau vormt het dagelijks bestuur 
van de lokale afdeling in Wielsbeke. 

Tien bureauleden ondersteunen kers-
vers voorzitter Frédéric Depypere. 
Marijn De Vos (ondervoorzitter), 

Carlos Verbrugghe (eerste secretaris), 
Geert Snoeck (tweede secretaris), Gaby 
Benoit (penningmeester), Maria Ostijn 
(ledenverantwoordelijke), Daisy Hay-
don (afgevaardigde in het regiobestuur 
van CD&V), Kathleen Devliegere, 
Norbert Goutsmet en Sandra Devos. 
Burgemeester Jan Stevens vertegen-
woordigt het college van burgemeester 
en schepenen in het partijbureau. Het 
partijbureau komt maandelijks samen.

Interesse om het verjongde 
partijbestuur te vervoegen?
Dat kan! Via onze website 
www.wielsbeke.cdenv.be vind je de 
contactgegevens van al onze bestuurs-
leden. Of  spreek gewoon iemand aan 
die je kent.

Nieuw partijbestuur en –bureau geïnstalleerd

Vrijwilligers zorgden voor geslaagde zwerfvuilactie
Schepen van milieu Magda 
Deprez (CD&V) was zeer ge-
lukkig met het groot aantal 
vrijwilligers tijdens de laatste 
zwerfvuilactie. CD&V-voorzitter 
Frédéric Depypere onderkent 
de zwerfvuilproblematiek.

Vrijwilligers gingen op zaterdag 9 maart 
drie uur zwerfvuil oprapen in de drie 
deelgemeenten Ooigem, Wielsbeke 

en Sint-Baafs-Vijve. Schepen Magda 
Deprez is tevreden: “Ik dank alle vrij-
willigers die hun steentje bijgedragen 
hebben aan deze actie. Vooral de jeugd 
was in grote getale aanwezig. Ook onze 
eigen afdeling van CD&V, op initiatief  
van onze nieuwbakken voorzitter, was 
van de partij.”

Zwerfvuil blijft een probleem
CD&V-voorzitter Frédéric Depypere 

moest vaststellen dat er zich nog heel 
wat zwerfvuil bevindt op Wielsbeeks 
grondgebied. “Dit kwam vorig jaar ook 
tot uiting toen wij de Wielsbekenaar 
via een enquête ‘mee in de pot lieten 
roeren’. We moeten als bestuur blijven 
aandacht hebben voor deze problema-
tiek en we ondersteunen deze actie 
dan ook ten volle. Volgende keer hoop 
ik dat we nog meer helpende handen 
mogen verwelkomen.”


