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JONGCD&V Wielsbeke 
gaat van start

In Wielsbeke treedt voor het eerst een jongerenafdeling op het voor-
plan.  JONGCD&V wil meer zijn dan zomaar een afdeling van CD&V 
Wielsbeke. Activiteiten gericht op jongeren en aandacht voor jon-
geren en jonge gezinnen in de Wielsbeekse politiek vormen de twee 
grote lijnen van de werking.

“Met Aaron Verbrugghe (19), Clara 
Desmet (20), Marijn De Vos (29), Gio-
vanni Rommel (23), Frédéric Depypere 
(35) en mezelf, telt onze jongerenafdeling 
momenteel 6 geëngageerde jongeren”, 
opent kersvers jongerenvoorzitter en 
gemeenteraadslid Pavèl Verstraete (22). 
“Na maanden van voorbereiding in de 
schaduw, treden we vandaag naar buiten. 
We zijn trots dat we met een toffe en 
energieke groep mensen aan dit nieuwe 
avontuur kunnen beginnen.”

Geen kleine broer
“Toch zijn we niet zomaar een jonge 
afsplitsing van CD&V Wielsbeke. Bij ons 
is het de bedoeling om zo laagdrempelig 
mogelijk te blijven. Daarmee bedoelen 
we dat we evenementen op poten willen 
zetten die een zeer ruim publiek jongeren 
aanspreken. We zijn erg ruimdenkend en 
willen ons dan ook richten op alle geïnte-
resseerden.”

Vinger aan de pols
“Echter zijn en blijven we nog altijd een 

politieke afdeling. We proberen dan ook 
op een eigentijdse en vooruitstrevende 
manier de politieke actua in Wielsbeke 
onder de loep te nemen. We zijn ervan 
overtuigd dat we dichter bij de jongere 
generatie staan en op die manier de vinger 
aan de pols kunnen houden, zodat we 
kunnen inspelen op de noden en verzuch-
tingen van de jongeren bij ons.”

Ondertussen heeft JONGCD&V Wiels-
beke zijn startactiviteit al achter de rug. 
Op 5 september werd de afdeling onder 
de doopvont gehouden met een stand op 
de avondmarkt van de Wielsbeekse fees-
ten. Bedankt aan iedereen die langskwam.

Meer info via
http://www.wielsbeke.cdenv.be/jongcdv



Welke straten kunnen afgeschakeld worden?

Meerbepaald kunnen 5 cabines in Ooi-
gem afgesloten worden, met gevolgen 
voor volgende straten: Eerste Linie 
Regimentstraat, August Marinplein, 
Bavikhoofsestraat, Guido Gezellestraat, 
Hulstersestraat, Kapitein Commandant 
Vinckestraat, Kloosterdreef, Leenbos-
straat, Leopold III-laan, Mgr. Debra-
banderestraat en Voetweg.

Nationaal afschakelplan
De laatste maatregel om een black-out 
van het elektriciteitsnet te voorkomen, 
is het in werking stellen van het ‘natio-

naal afschakelplan’. Bij schaarste is het 
de federale (en dus niet de gemeente-
lijke) overheid die de beslissing neemt 
om het verbruik te beperken. In het 
afschakelplan zullen eindafnemers van 
een aantal zones, geografisch verspreid 
over het hele land, voor een beperkte 
duur afgeschakeld worden. De afscha-
keling gebeurt in principe enkel tus-
sen 17u en 20u. Wanneer een langere 
afschakeling noodzakelijk blijkt, dan zal 
een rotatie van de afgeschakelde zones 
ingesteld worden.
De eerste gemeenten die kunnen afge-

schakeld worden, zijn die uit zone 6. 
Daarin zitten per provincie een vijftal 
gemeenten. Vervolgens volgen zone 5, 
4, 3, 2 en 1.

Geen reden tot paniek
Burgemeester Jan Stevens ziet geen 
reden tot paniek: ‘Aangezien we als 
gemeente opgenomen zijn in zone 4, 
wat betekent dat we pas na zones 6 en 5 
kunnen afgeschakeld worden. ‘

‘Bovendien nemen we alle mogelijke 
voorbereidingsmaatregelen. Zo werd 
er reeds een gemeentelijke veiligheids-
cel samengeroepen. Detecteren van 
eventuele risico’s, sensibilisering en een 
goede informatieverstrekking aan de 
bevolking staan hierbij voorop.’

Ooigem - Als het nationaal afschakelplan elektriciteit in werking 
treedt, dan kunnen een aantal straten in deelgemeente Ooigem 
enkele uren zonder elektriciteit komen te zitten. Burgemeester 
Jan Stevens (CD&V) ziet geen reden tot paniek.

Wielsbeke -Tijdens haar jaarlijk-
se wijkactiviteit, ditmaal op 22 
augustus, heeft CD&V de buurt-
bewoners van de Sint-Lauren-
tiuskerk in Wielsbeke een blik 
gegund in de plannen om een 
bibliotheek te bouwen in kerk.
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Buurtbewoners mogen als eerste 
plannen nieuwe bib inkijken

De wijkactiviteiten zijn ondertussen een 
jaarlijkse traditie geworden voor CD&V 
Wielsbeke. Jaarlijks trekt het bestuur, 
aangevuld met de burgemeester en de 
schepenen, naar een deelgemeente om 
er met de inwoners in gesprek te gaan. 
Op 22 augustus was Wielsbeke aan de 
beurt, en meer bepaald de wijken rond 

de Sint-Laurentiuskerk. De aanwezigen 
kregen in primeur de plannen voor de 
nieuwe bib te zien.

Overwegend positieve reac-
ties
Voorzitter Frédéric Depypere was 
achteraf  enthousiast: ‘De reacties 
die ik kreeg van de inwoners waren 
overwegend positief. Ze waren er ook 
bijzonder op gesteld dat zij als eerste de 
plannen konden inkijken. Die hadden 
we voor de gelegenheid op een groot 
bord opgehangen.’

De gemeente heeft dringend nood aan 

een nieuwe bib én in de kerk moeten 
grote infrastructuurwerken gebeuren, 
onder meer aan het dak. De twee onder 
één dak combineren kan een oplos-
sing bieden voor beide problemen . 
In een nieuwbouw naast de kerk komt 
het onthaal, het sanitair, een leeszaal 
en bureaus voor de medewerkers. In 
de kerk komt een tussenverdieping die 
zich van aan het altaar tot helemaal 
achteraan de kerk zal uitstrekken. Op 
die manier wordt de oppervlakte van de 
kerk behouden.

Meer foto’s van de wijkactiviteit vind je op 
onze Facebook-pagina.
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Heraanleg pleintje 
Minister de Taeyelaan gestart
Wielsbeke - Het pleintje aan de Minister de Taeyelaan wordt herin-
gericht. De heraanleg komt er op vraag van de buurt.

WIELSBEKE  - Dankzij burgemeester Jan Stevens bleef CD&V in 
Wielsbeke ruim de grootste partij (37,2%) op Vlaams niveau, voor 
N-VA (33,4%). Ook voor de Europese lijst is CD&V in Wielsbeke de 
grootste, opnieuw voor N-VA. Enkel voor de Federale Kamer zijn 
de rollen omgekeerd.

Tijdens een eerdere CD&V-wijkacti-
viteit stelde de buurt de vraag om het 
pleintje aan de Minister de Taeyelaan 
her in te richten. Een fris plein met 
aandacht voor de jeugd was de doel-
stelling. Gemeenteraadsvoorzitter 
Carlos Verbrugghe (CD&V) was nauw 
betrokken bij het project: ‘Eindelijk is 

het zover. Na heel wat overleg met de 
buren en het college werden uiteindelijk 
de nodige afspraken gemaakt met stu-
diebureau Demey en aannemer Vande-
putte. Hoe het er zal uitzien, blijft nog 
even een verrassing, maar de eerste foto 
geeft alvast een eerste indruk.’

Wielsbeekse 
vrijwilligers 
verdienen 
een pluim
Een aantal recente activiteiten van mid-
delgrote tot grote omvang tonen aan 
dat we in Wielsbeke op heel wat vrijwil-
ligers kunnen rekenen. Denk maar aan 
het BK Wielrennen (>600 vrijwilligers), 
de Jumborun (160 vrijwilligers) of  de 
plantjesverkoop voor Kom op tegen
Kanker (85 vrijwilligers). Frédéric 
Depypere: ‘Bovenstaande concrete 
voorbeelden tonen aan dat we het 
belang en de impact van de vele Wiels-
beekse vrijwilligers alleen maar kunnen 
onderschatten. Met CD&V Wielsbeke 
springen we waar mogelijk mee op de 
kar. Vrijwilliger zijn is geven, maar ook 
heel veel terugkrijgen en voldoening 
ervaren. ‘

Ook het gemeentebestuur wil de in-
spanningen van de vrijwilligers erken-
nen en organiseert om dit kracht bij te 
zetten, de “Dag van de Vrijwilliger”. De 
volgende editie vindt plaats in het voor-
jaar van 2015.

Met een mooie score van 1.255 voor-
keurstemmen laat onze burgemeester 
alle andere Wielsbeekse kandidaten 
achter zich. Tweede in deze rij is 
eerste schepen Rik Buyse (N-VA) met 
216 voorkeursstemmen. Ook buiten 

Wielsbeke kreeg burgemeester Jan veel 
stemmen op zijn naam, samen goed 
voor 6.516 voorkeurstemmen, opnieuw 
het hoogste aantal van alle Wielsbeekse 
kandidaten.

Jan Stevens: 
‘6.516 x bedankt’
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-werking in 

onze gemeente? Of heeft u een suggestie 
voor wat beter kan? Aarzel niet en ga de 

conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Frédéric  Depypere & Marijn De Vos
(cdenvwielsbeke@gmail.com)
www.wielsbeke.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Dementievriendelijke 
gemeente

Sinds kort neemt de aandacht voor het ge-
past omgaan met personen met dementie 
toe. Ook Wielsbeke maakte resoluut deze 
beleidskeuze. In het voorjaar beslisten ge-
meente en OCMW om de engagementsver-
klaring ‘dementievriendelijke gemeente’ te 
ondertekenen. 

OCMW-voorzitter Filiep De Vos: ‘Op 
21 september werd het startschot ge-
geven om de maand van de dementie-
vriendelijke gemeente te starten. Met tal 
van activiteiten en brochures doen we 

een poging om de problematiek van de-
mentie een maand lang in de schijnwer-
pers te brengen. Iedere week wordt een 
grote activiteit georganiseerd waarbij 
dementie in de kijker wordt geplaatst.’

Dementievriendelijke wande-
ling
‘Sommige realisaties blijven ook na 
10 oktober bestaan: zo wordt het per 
deelgemeente mogelijk om een demen-
tievriendelijke wandeling te maken. Ie-
dere maand wordt een contactmoment 
voorzien voor alle inwoners die vragen 
hebben in verband met een demente-
rend familielid en sinds 21 september 
hebben we ook een permanente infolijn 
voor dementie, te bereiken via  
0800/12 699 of  dementie@wielsbeke.be.’

Nieuwe huurwoning SVK
OOIGEM - In 2012 werd de gemeente eigenaar van de leegstaan-
de woning gelegen te Ooigem, Desselgemsestraat 12. Voortaan 
maakt deze woning deel uit van het huurpatrimonium van het So-
ciaal Verhuurkantoor, verbonden aan de Huisvestingsdienst Regio 
Izegem (HRI).

Er werd beslist om de woning ter 
beschikking te stellen van De Huisves-
tingsdienst Regio Izegem teneinde hun 

ploeg Wonen en Werken er grondige 
renovatiewerken te laten uitvoeren. 
De woning beantwoordt nu aan alle 

normen inzake de geldende woonkwali-
teit (nieuw sanitair, elektriciteit volledig 
vernieuwd, dakisolatie, …). 

Half  september kregen de gemeen-
teraads- en ocmw-raadsleden en de 
buurtbewoners de gelegenheid om het 
prachtige resultaat van de renovatiewer-
ken te bekijken.


