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1. N382 = VLOTTE VERBINDINGS-
WEG
De N382 behoort een vlotte verbindingsweg te 
zijn tussen de E17 en de N50 (Roeselare) om 
te vermijden dat het doorgaand zwaar verkeer 
door de Wielsbeekse dorpskern rijdt. Er dient 
daarbij zo weinig mogelijk stremming te zijn, 
anders ontstaat er file en sluipverkeer.

2. AFSLUITEN IS EEN MUST
Het Agentschap Wegen en Verkeer is al jaren-
lang vragende partij voor een afsluiting van de 
Molenstraat. Er zijn reeds 2 veilige rotondes op 
2 kilometer van mekaar. Meer onderbrekingen 
stremt het verkeer. Bovendien wijzen verkeers-
tellingen uit dat het verkeer op de N382 jaar na 
jaar toeneemt, zodat het kruispunt jaar na jaar 
gevaarlijker wordt.

3. 74 SLACHTOFFERS, WAARON-
DER 2 DODEN, IN 10 JAAR TIJD
De cijfers van de politie over de laatste 10 jaar 
bewijzen de ernst van de situatie: 54 ongevallen 
(waarbij de politie proces-verbaal heeft opge-
maakt) met 74 slachtoffers, waaronder 6 zwaar-
gewonden en 2 doden.
48 van de 54 ongevallen gebeurden bij het 
dwarsen van de N382, 4 ongevallen bij het af-
slaan vanaf  de N382 en 2 bij het oprijden vanuit 

de Molenstraat.
Ook de politie is vragende partij voor het vol-
ledig afsluiten van de Molenstraat.

4. ALTERNATIEVEN GEWIKT EN GE-
WOGEN
Een rotonde of  verkeerslichten
• N382 is geen vlotte verbindingsweg meer
• Stremt het verkeer, doet files en sluipverkeer 
ontstaan
• Onteigening van grond is noodzakelijk
Een verkeersdrempel op de N382
• N382 is geen vlotte verbindingsweg meer
• Stremt het verkeer, doet files en sluipverkeer 
ontstaan
Flitspalen, meer controles
• Duur
• Neemt risico op ongevallen niet weg (Politie: 
‘Ongevallen zijn niet steeds het gevolg van te 
hoge snelheid’)
Middengeleider met afslagmogelijkheid 
naar rechts (met in- en uitvoegstroken)
• Stremt het verkeer
• Neemt risico op ongevallen niet weg (in- en 
uitvoegend verkeer kan kop-staartaanrijdingen 
veroorzaken)

• Evenveel omweg als volledig afsluiten (rich-
ting Waregem: via Ooigemstraat, richting Ingel-
munster: via Pannestraat), dus voorkeur voor 
veiliger alternatief
• Bij in- en uitvoegstroken: onteigening van 
veel grond is noodzakelijk

5. ONPOPULAIRE BESLISSING
Schepen van Mobiliteit Filiep De Vos (CD&V) 
vat samen: ‘We moeten op vandaag een onpo-
pulaire beslissing nemen, maar dit gebeurt in 
functie van het algemeen belang en met name 
de verkeersveiligheid in Wielsbeke. De mobili-
teitsspecialisten van AWV steunen ons volledig 
in deze beslissing.’
‘Er worden ook flankerende maatregelen voor-
zien, zoals wegwijzers die het centrum duidelijk 
aanduiden en een oversteekplaats voor fietsers 
met een fietssluis in het midden van de N382 
zodat de oversteek in twee keer kan gebeuren.’

6. TIMING
De Molenstraat wordt op 1 juni 2015 afgeslo-
ten voor alle verkeer. Van zodra er een veilige 
fietsoversteek is aangelegd, zal het fietsverkeer 
terug toegelaten worden.

WAAROM DE MOLENSTRAAT 
WORDT AFGESLOTEN
WIELSBEKE - Op een druk bijge-
woonde infovergadering op donder-
dag 12 maart gaf het schepencol-
lege tekst en uitleg bij de noodzaak 
voor het afsluiten van de Molen-
straat. Een samenvatting.



De sociale huisvestigingsmaatschappij Mijn 
Huis kocht in 2011 het CM-gebouw in 
de Bavikhoofsestraat. Recent kwam daar 
de aankoop van de sportzaal Royal Gym 
bij achter het CM-gebouw in de Voetweg. 
Straks komen daar 16 appartementen in de 
plaats, waarvan zeven in de Voetweg. Een ti-
ming voor de werken is er nog niet.

Burgemeester Jan Stevens (CD&V) is tevre-
den met de komst van de nieuwe apparte-
menten. ‘In Groot-Wielsbeke zijn er mo-
menteel heel wat projecten op til. Zowel De 
Mandel, WVI als Mijn Huis hebben concrete 
plannen.’

KINDEROPVANG OP NIEUWE 
LOCATIE
De kinderopvang verhuist op termijn naar 
een nieuwe locatie in de Monseigneur De-
brabanderestraat. ‘We hebben daar een wo-
ning gekocht en het is de bedoeling om de 
kinderopvang daar uit te bouwen. De ligging 
is ook goed, want het is vlakbij de school’, 
aldus burgemeester Jan Stevens (CD&V).

Aquafin gaf  toelichting over de verschil-
lende fases die zullen doorlopen worden 
in het kader van de grote rioleringswer-
ken die in de komende jaren in Ooigem 
zullen uitgevoerd worden. Die werken 
worden uitgevoerd van de Kruishoek 
tot de Desselgemstraat en van het sas 
tot aan het Sint-Brixiusplein.
Samen met de rioleringswerken zal de 
herinrichting van de dorpskern van Ooi-
gem uitgevoerd worden.

RONDPUNT BLIJFT BEHOUDEN
De keuze om het rondpunt op het 
marktplein te behouden, werd ook 
toegelicht. ‘Enkel de verschillende toe-
gangswegen naar het rondpunt worden 
lichtjes gewijzigd, zodat het rondpunt 
overzichtelijker en veiliger wordt’, aldus 
schepen van openbare werken Daisy 

Haydon (CD&V).

AANDACHT VOOR ZWAKKE 
WEGGEBRUIKER
‘In de Wielsbeeksestraat komen er deels 
afgescheiden en deels verhoogde fiets-
paden en een middengeleider die het 
verkeer komende van Wielsbeke dient 
af  te remmen. In de Desselgemstraat 
komen er fietssuggestiestroken.’

AFKOPPELINGSWERKEN
Schepen Daisy Haydon: ‘Regenwater en 
vuil water dienen zoveel mogelijk ge-
scheiden te worden. De gemeente sub-
sidieert de afkoppeling voor maximaal 
750 euro en heeft een afkoppelingsdes-
kundige aangesteld die de inwoners zal 
begeleiden bij deze noodzakelijke wer-
ken.’

4

16 NIEUWE  
SOCIALE WONIN-
GEN IN OOIGEM

GROTE RIOLERINGS- 
EN HERINRICHTINGS-
WERKEN OP KOMST

OOIGEM – Op maandag 23 februari ging in OC Leieland een 
infovergadering door over de riolerings- en herinrichtingswerken die 
gepland zijn in Ooigem.

OOIGEM - De sociale huisves-
tingsmaatschappij Mijn Huis zal 
zestien nieuwe appartementen 
bouwen in Ooigem. Ze komen op 
de plaats van het huidige CM-
gebouw in de Bavikhoofsestraat 
en de Royal Gym in de Voetweg. 
De naschoolse kinderopvang zal 
daardoor op termijn verhuizen 
naar de Monseigneur Debraban-
derestraat, naast de basisschool.
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Marijn De Vos, JONGCD&V-bestuurslid, is tevreden met de formele beslissing 
om geen eenrichtingsverkeer in te voeren. ‘Hoewel het om een goed uitgewerkt 
voorstel van het studiebureau ging, bleek hiervoor lokaal geen draagvlak te zijn. 
Wij hebben als JONGCD&V dan ook aangedrongen bij het college om een al-
ternatief  te laten uitwerken, hetgeen is gebeurd. Het alternatief  voorstel houdt 
rekening met de geformuleerde bezwaren en kunnen wij als JONGCD&V dus 
volledig ondersteunen!’

Voor Daisy Haydon is het een terugkeer 
naar het schepencollege. Zij was eerder 
al OCMW-voorzitter en keert nu, voor 

minstens 4 jaar, terug in het schepen-
college. Rachida Abid is voor het eerst 
schepen. Zij is trouwens de eerste vrouw 
van Marokkaanse origine die schepen is 
geworden in West-Vlaanderen.

GUIDO CALLEWAERT EN MARC 
DEBIE NEMEN AFSCHEID
Twee nieuwe schepenen betekent na-
tuurlijk ook dat er twee schepenen af-
scheid namen. Guido Callewaert en 

Marc Debie hebben een stap opzij gezet.
CD&V-voorzitter Frédéric Depypere: 
‘Ik hou er aan om Guido en Marc uit-
drukkelijk te bedanken voor het gele-
verde werk. Zij hebben in de afgelopen 
8 jaar mee vorm gegeven aan het nieuwe 
Wielsbeke. De nieuwkomers in het col-
lege, Daisy en Rachida, wil ik van harte 
feliciteren met hun eedaflegging. Ook 
zij zijn het vertrouwen van de CD&V-
kiezer meer dan waard.’

GEEN EENRICHTINGSVERKEER 
IN BAVIKHOOFSESTRAAT

DAISY HAYDON EN RACHIDA ABID  
NIEUWE SCHEPENEN
WIELSBEKE - Daisy Haydon en Rachida Abid, beiden woonachtig 
in Sint-Baafs-Vijve, legden op de gemeenteraad van donderdag 18 
december de eed af als nieuwe schepenen van Wielsbeke.

OOIGEM - Het schepencollege besliste, na overleg met diverse 
betrokken partijen, partijbestuur en JONGCD&V, om geen een-

richtingsverkeer in te voeren in de Bavikhoofsestraat.
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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 (0497/698409)
Marijn De Vos (0479/371969)
www.cdenvwielsbeke@gmail.com

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

COLOFON

 WWW.CDENV.BE

Het is een jaarlijkse goeie gewoonte gewor-
den, dat CD&V Wielsbeke samen met de 
eigen leden, vertegenwoordigers van de 
verenigingen en leden van de adviesraden 

toast op het nieuwe jaar. Ruim 100 gasten 
verzamelden in de foyer van OC Leieland 
om het glas te heffen en wensen voor het 
nieuwe jaar uit te wisselen.
In zijn openingsspeech belichtte voorzit-
ter Frédéric Depypere de goede interactie 
tussen het bestuur en de beleidsploeg en de 
eerste activiteiten van de vorig jaar opge-
richte JONGCD&V afdeling. Vanzelfspre-
kend was er ook aandacht voor de sche-
penwissel met woorden van dank voor de 
uittredende schepenen Guido Callewaert 
en Marc Debie en wensen van succes voor 
de nieuwe schepenen. Tot slot kondigde de 
voorzitter aan dat CD&V Wielsbeke er-
voor koos om een lokaal project financieel 

te ondersteunen en waarom de keuze op de 
voedselbank is gevallen.. 
OCMW-voorzitter Filiep De Vos nam de 
cheque voor de voedselbank met genoegen 
in ontvangst. ‘Het is inderdaad zo dat en-
kele tientallen gezinnen in onze gemeente 
beroep doen op deze ondersteuning in 
natura. Het is via schenkingen zoals deze 
van CD&V dat we de voedingspakketten 
gezond kunnen aanvullen met vers fruit, 
groenten, vlees of  vis.’
Mocht u de voedselbank financieel willen 
steunen dan kan dit op BE88 0910 0093 
2441 (rechtstreeks bij het Sociaal Huis 
Wielsbeke) met vermelding van Gift voed-
selbank.

CD&V WIELSBEKE SCHENKT 420 EURO 
AAN DE VOEDSELBANK
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 
16 januari kondigde CD&V Wiels-
beke aan om uit de partijkas 250 
euro te schenken aan de voedsel-
bank. Tegelijk werden de aanwe-
zigen uitgenodigd om eveneens 
een duit in het zakje te doen. Zo 
werd nog eens 170 euro ingeza-
meld en heeft de partij 420 euro 
overschreven op rekening van de 
voedselbank.


