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Handschoenenverkoop levert 
150 euro op voor goede doelen

De ‘Oranje Handschoenenverkoop’ van 
CD&V Wielsbeke bracht 150 euro op voor 
de goede doelen van Music For Life (Gan-
dalf  vzw) en de Filippijnen.
Frédéric Depypere: ‘Tijdens twee grote 
verkoopmomenten werden handschoenen 
verkocht door onze vrijwilligers. We kozen 
ervoor de actie op gang te lopen op de Syl-
vesterjogging. Tot onze grote tevredenheid 
kwam ook staatssecretaris Hendrik Bogaert 

onze actie ondersteunen met zijn deelname 
aan de 10 km.’
‘De verkoop werd afgesloten op de nieuw-
jaarsreceptie van 24 januari, waar de talrijke 
aanwezigen alsnog hun exclusieve paar 
konden bemachtigen. Samen werden 75 
paar handschoenen verkocht en zo werd 
150 euro ingezameld voor de goede doelen. 
Bedankt!’

Van bewonersenquête tot meerjarenplan
In 2012 lanceerde CD&V Wielsbeke de enquête ‘Roer mee in de pot met CD&V’ en gaf  zo aan iedere 
Wielsbekenaar inspraakmogelijkheid. Uw mening vormde één van de hoekstenen voor de opmaak van ons 
verkiezingsprogramma en we kregen er op 14 oktober 2012 uw steun voor terug! Nu de meerjarenplanning 
voor gemeente en OCMW vorm hebben gekregen, is het tijd om hieruit enkele zaken voor u te belichten 
en te toetsen aan uw antwoorden op de vragen uit de enquête.
Lees het hier, op pagina 4!
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Van bewonersenquête tot meerjarenplan
Met 250 ingevulde enquêtes, verzameld in de 3 deelgemeenten en 
afkomstig van heel diverse gezinssituaties en bewonersprofielen, 
kregen wij een representatief beeld van de mening van de Wiels-
bekenaar. Via concrete voorbeelden zal duidelijk worden hoe wij 
met uw mening rekening hebben gehouden.

Ruimte voor initiatief
Meer dan 4 op 5 Wielsbekenaren von-
den al in 2012 dat er in onze gemeente 
voldoende ondersteuning voor vereni-
gingen is. 

Om ook de overige 20% over de streep 
te trekken, zet de gemeente in op:

-  ondersteuning van het jeugdwerk (vb. 
subsidies, kampvervoer) alsook aan-
passen van bestaande infrastructuur 
(vb. Chiro Aktivo) en voorzien in 
nieuwe jeugdinfrastructuur (vb. Chiro 
Jattetoet, KAJ Ooigem)

-  ondersteuning van socio-culturele 
verenigingen in hun werking, on-
dersteunen van cultuureducatie en 
onderhoud/uitbreiding van culturele 
infrastructuur

-  ondersteuning van sportverenigingen 
tot professionalisering, verder inves-
teren in sportinfrastructuur

Meer algemeen wil de gemeente verder 
het verenigingsleven aanmoedigen en 
de vele vrijwilligers waarderen met de 
tweejaarlijkse organisatie van de “Dag 
van de vrijwilliger”.

Veilige gemeente voor  
iedereen
U vond massaal (98%) dat de gemeente 
moet blijven investeren in gescheiden 
fietspaden. Het gemeentebestuur volgt 
de redenering dat de zwakke wegge-
bruikers maximaal moeten beschermd 
worden. 

Op het programma staan ondermeer:
-  aanleg van fietspaden op de N357 

(tussen Driesstraat en grens met 
Oostrozebeke)

-  studie aanleg fietspad Heirweg (tus-
sen Bossenstraat en N327 Wakken-
steenweg) met effectieve realisatie 
voorzien in de volgende bestuursperi-
ode

-  nieuwe/vernieuwde voetpaden in 
de Acacialaan, Loverstraat, Hernieu-
wenstraat, Lobeekstraat, … alsook in 
heel wat centrumstraten in Wielsbeke 
(reeds een deel in uitvoering!)

Propere gemeente
9 op 10 Wielsbekenaren vonden dat het 
gemeentebestuur moet blijven investe-
ren in de verfraaiing en het onderhoud 
van onze gemeente. 

In de bewonersenquête werd u ook 
gevraagd naar de mate waarin u zich 
ergert aan verkeersonveiligheid, geluids-
overlast of  zwerfvuil en sluikstorten. 
Zwerfvuil en sluikstorten staan boven-
aan deze lijst en verdienen dus een 
adequate aanpak.

Als concrete acties uit het meerjaren-
plan kunnen we vermelden: 

-  optimaal onderhouden van openbare 
groenzones

-  bladkorven plaatsen
-  zwerfvuilacties organiseren
-  gerichte acties om sluikstorten tegen 

te gaan

Nieuwe bibliotheek
Een van de belangrijkste doelstellingen 
in de komende bestuursperiode is de 
realisatie van een nieuwe bibliotheek, 
om het bestaande aanbod te centralise-
ren en het comfort voor elke gebruiker 



5

te maximaliseren. Het unieke, vernieu-
wende aspect van deze topprioriteit 
is dat de bibliotheek hoofdzakelijk zal 
ondergebracht worden als een nieuw te 
construeren tussenverdieping in de kerk 
te Wielsbeke. Aldus wordt een gedeeld 
gemeenschappelijk gebruik van eenzelf-
de gebouw gerealiseerd. In 2015 mag u 
dit project in de steigers verwachten.

Uitbreiding van het woon-
zorgcentrum
Meer dan de helft van de Wielsbekena-
ren vinden dat het aanbod voor bejaar-
denzorg moet uitgebreid worden. 

Onze antwoorden:

-  uitbreiding van het woonzorgcentrum 
met 26 extra kamers, met aandacht 
voor extra opvangplaatsen in ‘kort-
verblijf ’

-  investeren in nieuwe woonvormen 
voor ouderen (bejaardenwoningen 
type Den Meynaert)

-  opening van een dagverzorgingshuis 
(is reeds gebeurd in Ooigem!)

Aandacht voor kwetsbare be-
volkingsgroepen
3 op 4 Wielsbekenaren identificeerden 
de nood tot meer informatie over en 
voor senioren. 

Het OCMW stelt zich dan ook vol-
gende doelen:

-  systematisch bezoek van alle 65-jari-
gen door een maatschappelijk werker 
(jaarlijks vanaf  2015): info geven over 

toelagen en detecteren van andere 
‘sociale’ behoeften

-  mensen uit hun isolement halen: aan-
leg van een database van vrijwilligers 
die een bezoekje brengen, jaarlijkse 
samenkomst voor alleenstaande 
bewoners die anders weinig sociaal 
contact hebben, oprichting van een 
‘mindervaliden’ adviesraad

Kwalitatieve externe dienst-
verlening en promotie
Het OCMW neemt volgende initiatie-
ven:

-  iedere nieuwe bewoner krijgt vanaf  
oktober 2014 een welkomstpakket 
waarin het woonzorgcentrum dui-
delijk wordt toegelicht, zodat familie 
goed op de hoogte is van de regle-
mentering

-  in 2016 volgt een afzonderlijke web-
site voor het OCMW

-  via allerhande activiteiten – ‘dag van 
de verzorgende’, zomerfeest, jaar-
markt – worden de deuren opgezet 
voor alle Wielsbekenaren

Interactief, betrouwbaar en 
goed financieel bestuur
Het doet CD&V Wielsbeke deugd dat 
meer dan 4 op 5 Wielsbekenaren die 
de enquête invulden, menen dat de 
gemeente de voorbije jaren goed is be-
stuurd. Ook voor de lopende legislatuur 
mag u rekenen op een verderzetting van 
het goed bestuur! 

Tot slot: U voelt zich thuis in 
Wielsbeke
De duidelijke 97% ja-stemmen spreken 
voor zich!

ECONOMISCHE GROEI ZONDER SOCIALE AFBRAAK

IN WELK 
VLAANDEREN 
WIL U LEVEN?
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Vragen? Opmerkingen? Suggesties?
cdenvwielsbeke@gmail.com
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CD&V-toppers toosten mee op
nieuwe jaar in Wielsbeke
OOIGEM - In een volgelopen foyer van OC Leieland kwam een rist 
toppers mee nieuwjaarswensen uitdelen aan de aanwezige leden

Wielsbeke – In Wielsbeke is 
sinds kort een techniekclub van 
start gegaan. Dit is een initiatief 
voor kinderen van het vijfde en 
zesde leerjaar uit Wielsbeke. 
De bedoeling is om hen te laten 
zien wat allemaal mogelijk is 
met techniek.

Minister Hilde Crevits, staatssecretaris 
Hendrik Bogaert, Bart Dochy, Nathalie 
Muylle, Sabine Poleyn, Felix & Marie 
De Clerck, Els Kindt, ... Het lijstje van 
nationale en regionale CD&V-toppers 
was lang. Na de speeches werden de 
ruim 130 aanwezigen - CD&V-leden en 
leden van de Wielsbeekse adviesraden 
en verenigingen - verwend met een 
hapje en drankje.
Een uitgebreide fotoreportage vind 

je op onze website www.wielsbeke.
cdenv.be of  op onze Facebook-pagina.

Frédéric Depypere samen met de twee gast-
sprekers Hilde Crevits en Hendrik Bogaert

“Technisch talent 
motiveren”

Het initiatief  gaat uit van de Vlaamse 
overheid en wordt georganiseerd door 
Vives, een associatie van KU Leuven. 
‘Het is de bedoeling om technologie te 
promoten bij de jeugd’, weet schepen 
Marc Debie. 

‘Vroeger konden kinderen bij hun 
vader of  grootvader, al dan niet onder 
begeleiding, zelf  wat knutselen en 
ontdekken in een kot of  op een zolder. 
Wij willen hen opnieuw de kans geven 
om te ontdekken hoe leuk techniek kan 
zijn, en hun talent verder stimuleren.’

www.techniekclub-wielsbeke.be

OCMW en Familiehulp
organiseren dagopvang
OOIGEM/WIELSBEKE - Het OCMW en Familiehulp bundelen sinds 
eind 2013 de krachten in een dagverzorgingshuis in Ooigem. Een 
uitbreiding in Wielsbeke wordt onderzocht.

OCMW-voorzitter Filiep De Vos: ‘Via de samenwerking met Familiehulp kon er op 
korte termijn dagopvang voorzien worden in een woning in de Oostrozebeeksestraat 
123 in Ooigem en dit voor maximaal 10 senioren. De bedoeling is om mensen zo lang 
mogelijk in hun eigen huis te laten wonen maar daarbij wel de taak van de familie en de 
mantelzorg te verlichten.’

Verdere uitbreiding
‘Omdat de vraag naar dagopvang nog zal toenemen, voorzien we in de toekomst ook 
een dagopvang op de site van het OCMW in Wielsbeke. In de huidige legislatuur willen 
we de nood en de behoefte van bijkomende dagopvang onderzoeken. Daarna hopen 
we de nodige erkenning en subsidies van Vlaanderen te bekomen en kan de voorberei-
ding voor de uitbreiding van de dagopvang met 15 personen in de volgende legislatuur 
opgestart worden.’


