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FEESTSCHEPEN RACHIDA ABID BLIKT TERUG 
OP EERSTE ‘WIELSBEEKSE FEESTEN’

In het eerste weekend van september vonden traditioneel alweer 
de Wielsbeekse Feesten plaats. Ondanks het mindere weer kon 
feestschepen Rachida Abid op een geslaagde editie terugkijken.

‘Op vrijdagavond was er de traditionele 
avondmarkt. JONGCD&V was voor het 
tweede jaar op rij present met een stand waar 
de gin-tonic en Omer rijkelijk vloeiden. Ook 
de croque monsieurs voor de hongerige be-
zoekers vielen in de smaak. Na de avond-
markt trokken nog verschillende mensen 
richting de Ambifuif van het comité Black 

Beauty, dat op zondag de paardenkoers or-
ganiseerde.’
‘Op zaterdag konden sportievelingen zich in 
de voormiddag uitleven tijdens het kampi-
oenschap van de Vrije Vissers en de Moun-
tainbike Challenge en was er in de namiddag 
veel aandacht voor de kinderen, met onder 
andere een optreden van Kapitein Winokio 

en een outdoor speelparadijs. ’s Avonds wa-
ren er optredens van Fiona and the Ol’Chaps 
en Willy Sommers. Het vuurwerk vormde al-
weer een fantastische afsluiter van de avond.’
‘Op zondag stond alles in het teken van de 
paardenkoers. Het was weer genieten voor 
het talrijk opgekomen publiek!’
‘Het weer kunnen we 
niet kiezen, maar on-
danks de iets frissere 
temperaturen, zag ik 
heel wat tevreden en 
lachende gezichten. 
Alles is goed verlo-
pen en we mochten 
heel wat volk verwel-
komen. Op naar 
volgend jaar!’
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SCHEPENCOLLEGE VOORSTANDER VAN 

INTEGRAAL BEHOUD GROENZONES BLOEMEN- 

EN GRANENWIJK

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoerings-
plan (RUP) regelt de ruimtelijke planning 
van een bepaalde zone in de gemeente. 
Een RUP beantwoordt in feite de vraag 
‘Wat kan wel en wat niet op een bepaalde 
plaats?’. Het RUP Hernieuwenburg omvat 
grotendeels het centraal gedeelte van de ge-
meente Wielsbeke, meer bepaald site Her-
nieuwenburg, site OCMW-Woonzorgcen-
trum, de gemeentelijke begraafplaats, de 
Rijksweg en de Bloemen- en Granenwijk.
Binnen dit gebied werden enkele bestem-
mingswijzigingen voorgesteld. Zo kregen 
beide groenzones binnen de Bloemen- en 
Granenwijk deels een andere bestemming: 
de centrale groenzone kreeg gedeeltelijk de 

bestemming ‘wonen‘, met de creatie van 
vijf loten bouwgrond, de andere groenzone 
langs de Dahliastraat werd ingekleurd als 
projectzone voor ‘wonen of zorgwonen’. 
Deze visie was ingegeven vanuit de vast-
stelling dat in het verleden de ruimtelijke 
inname binnen die zones niet optimaal was 
gebeurd.
Van zodra het openbaar onderzoek over 
het RUP van start ging, ontving ieder lid 
van het schepencollege, alsook een aantal 
gemeenteraadsleden en politieke manda-
tarissen van CD&V en N-VA een aantal 
vragen en opmerkingen van bewoners uit 
de Bloemen- en Granenwijk, waarbij zij 
zich uitspraken voor het integrale behoud 

van beide groene zones in hun wijken. Te-
zelfdertijd werd het college geconfronteerd 
met een aantal foutieve geruchten over de 
concrete invulling van deze zones.

Behoud van bestaande 
groenzones
Aangezien de CD&V/N-VA-meerderheid 
een groot belang hecht aan het draagvlak 
dat er bij de lokale bevolking is voor een 
bepaald project of plan, denk bijvoorbeeld 
maar aan de beslissing om geen éénrich-
tingsverkeer in te voeren in Ooigem, heeft 
het college van burgemeester en schepenen 
zich finaal uitdrukkelijk voor het behoud 
van beide groenzones uitgesproken.
Tijdens de druk bijgewoonde infoverga-
dering van 24 augustus in zaal Vogelsang 
heeft het schepencollege dit standpunt aan 
de bevolking verduidelijkt. Aan de groen-
zones zal met andere woorden niets veran-
deren.

Tijdens de gemeenteraad van juli werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(RUP) Hernieuwenburg voorlopig vastgesteld. Daarin werd ondermeer 
voorgesteld om de groenzones in de Bloemen- en Granenwijk een 
nieuwe bestemming te geven. Gelet op de vraag van de buurtbewoners 
om beide groenzones te behouden, liet het schepencollege tijdens de 
infovergadering van 24 augustus weten dat het hiermee akkoord is. 



Onder een stralende zomerzon organiseerde CD&V Wielsbeke op 
vrijdagavond 21 augustus de jaarlijkse wijkactiviteit, ditmaal op het 
grasveld voor het OC Leieland in Ooigem.

JONG EN OUD OP WIJKACTIVITEIT 
G. GEZELLESTRAAT OOIGEM

JONGCD&V VRAAGT BLIJVENDE AANDACHT VOOR 
REDUCTIE CO2-UITSTOOT
JONGCD&V vraagt op een symbolische manier aan het 
gemeentebestuur aandacht voor het milieu. De jongerenafdeling 
overhandigde burgemeester Jan Stevens en schepen van Milieu 
Magda Deprez een thermometer, met de boodschap om blijvend 
aandacht te hebben voor CO2-vermindering in de gemeente. 

JONGCD&V-voorzitter Pavèl Verstraete:  
‘Europa wil tegen 2020 de CO2-uitstoot 
met 20% verminderen. Ook de lokale 
besturen zullen hiervoor een grote in-
spanning moeten leveren, want ze zijn 
goed voor 80% van de uitstoot. In tijden 
van besparingen willen we er over waken 
dat er op een slimme manier blijvend 
aandacht besteed wordt aan het reduce-
ren van de uitstoot.’ 

CO2-reductie verweven in 
gemeentewerking 
Burgemeester Jan Stevens (CD&V) 
stelt JONGCD&V gerust: ‘We doen 
al jarenlang inspanningen om als ge-
meente ons steentje bij te dragen. Ik 
denk spontaan aan de energiescans 
en het plaatsen van zonnepanelen op 
onze openbare gebouwen, de bijzon-

dere aandacht voor de zwakke weggebrui-
ker, zodat inwoners hun auto wat vaker 
thuis laten, onze participatie in windmo-
lenprojecten in de gemeente en de recente 
aankoop van 7 hectare bos in Ooigem. 
Ook in de toekomst blijven we hier zeker 
aandacht voor hebben.’
Schepen van Milieu Magda Deprez 
(CD&V) vult aan: 
‘We proberen CO2-
reductie en het ver-
minderen van onze 
ecologische voetaf-
druk steeds mee te 
nemen in de opera-
tionele gemeente-
lijke werking. Ook de 
schoolgaande jeugd, 
onze volwassenen van 
morgen, moedigen 

we aan om stil te staan bij de kwetsbaar-
heid van het milieu. Zo ondersteunen we 
bijvoorbeeld Milieuzorg Op School.’
JONGCD&V-bestuursleden Pavèl  
Verstraete, Frédéric Depypere en  
Marijn De Vos zijn tevreden met de ge-
dane investeringen en zijn ook blij dat het 
gemeentebestuur in de toekomst nieuwe 
engagementen zal aangaan om de CO2-
uitstoot verder te reduceren. ‘We zullen het 
gemeentelijk beleid zeker in die zin blijven 
evalueren’, besluit Pavèl Verstraete.

De opgekomen bewoners van deze Bonte 
Buurt genoten er van een hapje en een 
drankje. Voor de kinderen was er een heuse 
piratenboot om hun springkunsten in te 
tonen. De aanwezige CD&V-schepenen 
en -bestuursleden gaven tekst en uitleg bij 
de toekomstplannen in en rond de wijken 
rond OC Leieland.

Belangrijke projecten
Burgemeester Jan Stevens (CD&V): ‘We 
hebben deze buurt uitgekozen omdat er 
heel wat belangrijke projecten op stapel 
staan. We wilden geïnteresseerde buurt-
bewoners alvast al de grote lijnen van die 
plannen meegeven’. Concreet gaat het om 

de geplande bouw van sociale woningen in 
de Guido Gezellestraat. Daarnaast dringt 
het huidige verkeer op deze weg ook snel-
heidsvertragende maatregelen op. Parallel 
aan deze werken zal ook OC Leieland be-
ter toegankelijk gemaakt worden via extra 
parking. In de omgeving wordt in 2016 
eveneens gestart met de bouw van nieuwe 
lokalen voor de Ooigemse jeugdverenigin-
gen Chiro Jattetoet en KAJ Ooigem.
 
CD&V-voorzitter Frédéric Depypere wijst 
op het belang dat CD&V Wielsbeke hecht 
aan communicatie en overleg met de be-
volking. ‘Over al deze projecten hebben we 
met de bewoners van gedachten kunnen 

wisselen. Zoals altijd hoor je creatieve idee-
en vanuit de buurt. We zullen de komende 
jaren dan ook minstens één keer per jaar 
een wijkactiviteit in onze gemeente blijven 
organiseren.’ 
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CD&V OP BEDRIJFSBEZOEK BIJ CROP’S

Op maandagavond 4 mei brachten leden van CD&V Wielsbeke een 
bedrijfsbezoek aan het Ooigemse familiebedrijf Crop’s.

Een korte inleiding gaf de aanwezigen een 
goed overzicht van waar Crop’s voor staat. 
Een familiebedrijf dat een wereldspeler 
is geworden in de markt van diepvries-
groenten, diepvriesfruit en kant-en-klare 
diepvriesmaaltijden. Dat Crop’s inzet op 
innovatie werd daarbij meer dan eens on-
derstreept.

Rondleiding
Na het theoretisch deel, waarbij de 
CD&V-leden een pak vragen op de spre-
ker afvuurden, was het tijd om de fabriek 
te verkennen. Drie groepen werden onder 

deskundige begeleiding meegenomen van 
de mixzone via de verpakkingszone naar 
de diepvries (-18°C). Crop’s investeert op 
de site 20 miljoen euro, onder meer in een 
uniek diepvriesmagazijn, en realiseert daar-
bij 20 nieuwe jobs.

Michel Delbaere
Er werd tenslotte nagepraat met een glas 
en een broodje in bijzijn van CEO Michel 
Delbaere, die net de VOKA-fakkel had 
overhandigd aan zijn opvolger. CD&V-
voorzitter Frédéric Depypere bedankte de 
CEO en zijn medewerkers dat zij tijd heb-

ben vrijgemaakt, maar het was Michel Del-
baere die op zijn beurt CD&V Wielsbeke 
wilde bedanken voor de interesse die zij in 
het bedrijf toonden. 
Het bedrijfsbezoek, exclusief voor de 
CD&V Wielsbeke leden, was een schot 
in de roos. Op 19 oktober gaan we op de 
ingeslagen weg verder met een bezoek aan 
BALTA.

Meer informatie en inspiratie vind je  
op onze website: www.bontebuurt.be.

Wat leeft er in je buurt? 
Geen betere manier om 
dat te weten te komen, dan 
door een toffe buurtkrant 
te maken. Via een speciale 
module op onze website 
kan je voor iedereen in je 
buurt een bonte buurtkrant 
maken. 
Elke buurt die een 
buurtkrant maakt, krijgt 
100 exemplaren gratis 
gedrukt. 

COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking in 
onze gemeente? Of heeft u een suggestie 
voor wat beter kan? Aarzel niet en ga de 
conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon:
Frédéric Depypere
0497/69 84 09
Marijn De Vos
0479/37 19 69

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
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