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Een goed jaar voor jou, voor jullie en 
voor de hele buurt”, dat is de wens 
van CD&V Wielsbeke.
En daarbij duimen we voor een voor-
spoedig en fonkelend 2016 voor jullie allen. 
Dat voorspoed de gewenste zekerheid mag 
brengen, en dat we allemaal van tijd tot tijd eens aange-
naam verrast worden, en zo echt die fonkeling ervaren.

Met CD&V gaan we voor een betrokken Wielsbeke,
in alle facetten. Dialoog, verbondenheid, interactie,
warmte … het zit in onze genen. Dat is dan ook 
mijn uitdrukkelijke oproep aan iedereen die in onze 
gemeente woont en wil meebouwen aan een warm 
Wielsbeke: neem elke gelegenheid om met iemand van
ons, mezelf, de burgemeester, de OCMW-voorzitter, 
schepenen, mandatarissen, bestuursleden in dialoog 
te gaan.

Zie je ergens een verbeterpunt, heb je een goed 
idee, wil je iets organiseren of mee de handen uit de 
mouwen steken, … spreek ons dan aan. We zijn er 
voor jullie, onze deur staat altijd open!
Mensen spreken mensen. Ik ben WIJ. Samen sterk, 
daar gaan we voor, niet alleen in 2016, ook elk van de 
komende jaren. Dat garanderen we jullie!

Frédéric Depypere, 
voorzitter CD&V Wielsbeke

Het inzetten van 2016 betekent dat 
we ons halfweg de huidige gemeen-

telijke bestuursperiode bevinden.
Het ideale moment om als lokale 

CD&V-beleidsploeg (in kartel met N-VA) 
een tussentijdse balans te maken.  

In deze folder willen we terugblikken op de uitge-
voerde projecten van de voorbije 3 jaar en leggen we 
onze voornaamste plannen uit voor de rest van de 
legislatuur. Laat het hierbij duidelijk zijn dat er ook 
de komende jaren veel geïnvesteerd zal worden in de 
verdere uitbouw van gemeentelijke infrastructuur ten 
dienste van onze bevolking.
Dit doen we steeds in nauwe samenwerking met de 
hogere overheden.

We gaan verder op het positieve parcours dat we al 
hebben ingezet tijdens de vorige bestuursperiode. 
Wielsbeke blijft in alle opzichten een aantrekkelijke 
gemeente om te wonen, te werken en te ontspan-
nen. De mooiste illustratie hiervan is onze opvallende
bevolkingsaangroei: ten opzichte van 9.002 inwoners 
in 2007 klokten we eind 2015 af op iets meer dan 
9.500 Wielsbekenaren! Hierop, en op zoveel meer, 
willen we samen met jullie allen het glas he� en! 

Jan Stevens, 
uw burgemeester

Wielsbeke

NIEUWJAARSRECEPTIE OP 29/01/2016 
Nieuwsgierig? Neem een kijkje op www.wielsbeke.cdenv.be

Ben jij er ook graag bij? Schrijf je dan voor 23/01 in
via e-mail naar cdenvwielsbeke@gmail.com
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GRONDPLAN VERDIEPING ZIJGEVEL LINKS

ZIJGEVEL RECHTS

GEVEL ACHTER

GEVEL VOOR

Gezien en goedgekeurd door de Gemeenteraad van
in zitting van
i.o. De Secretaris

Datum Historiek

REF

Studiebureau DEMEY b.v.b.a.
Beversesteenweg 314 , 8800 ROESELARE

' 051/20 59 41        6 051/24 18 8
     studiebureau@demey.be

Prijs : €

ir. F. DEMEY, zaakvoerder
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13/02/2015 voorontwerp
03/04/2015 aangepast voorontwerp
23/11/2015 bouwaanvraag
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B. Debrabandere C. Verbrugghe
Voorzitter
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- jeugdlokalen grondplan + verdieping
- zichten gevels

Nieuwe jeugdlokalen voor 
Chiro en KAJ
In een ruime groene omgeving worden 
jeugdlokalen opgericht die voldoen aan 
de hedendaagse normen op vlak van 
functionaliteit en duurzaamheid.

Nieuwbouw kinderopvang net 
naast de school
Er was dringend nood aan uitbreiding van 
de capaciteit en een defi nitieve en veilige 
huisvesting.

Creëren van extra parkeergelegenheid ter hoogte van OC Leieland
Meer dan 90 bijkomende parkeerplaatsen moeten het mobiliteitsprobleem oplossen. Daar-
naast wordt ook de zichtbaarheid van de hoofdingang aangepakt. Bovendien is er nog ruimte 
voor bijkomende sociale woongelegenheden.

Grotere fi etsveiligheid in de Wielsbeeksestraat
Door de aanleg van fi etssuggestiestroken, een gescheiden fi etspad en snelheidsremmers 
wordt een veilige doorsteek verzekerd tussen Ooigem centrum en de reeds bestaande goede 
fi etsvoorzieningen vanaf het sas.

Gemeentelijke begraafplaatsen krijgen make-over
Het was nodig om de begraafplaatsen opnieuw hedendaags in te richten (vb. grotere strooi-
weide, meer plaats voor urnenkelders en dit alles met voldoende aandacht voor een passende 
groene omgeving).

OCMW en Familiehulp organiseren knusse dagverzorging 
De bedoeling is om mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis te laten wonen maar wel de 
taak van de familie en de mantelzorg te verlichten.

Oud cultuurcentrum maakt plaats voor sociale koopappartementen
Betaalbaar wonen in eigen gemeente is belangrijk.
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BIB IN DE KERKBIB IN DE KERKBIB IN DE KERKBIB IN DE KERK

Uitbreiding rusthuis en herinrichting Sociaal Huis
Om ervoor te zorgen dat onze ouderen in een aangepaste omgeving in eigen gemeente kun-
nen blijven wonen, wordt het rusthuis opgefrist en verder uitgebreid. Ook het Sociaal Huis 
krijgt een facelift.

Bibliotheek in de kerk
De huidige bib voldoet niet meer aan de hedendaagse normen. Een nieuwe en toegankelijke 
bib zal deels ondergebracht worden in het bestaande kerkgebouw. Zo blijven noodzakelijke 
infrastructuurwerken aan de kerk ook in de toekomst verantwoord.

Heraanleg voetpaden centrumstraten
Heel wat straten in het centrum van Wielsbeke kregen nieuwe voetpaden zodat voetgangers 
zich op een veilige manier kunnen verplaatsen. 

Fris pleintje Minister De Taeyelaan
De buurt werd betrokken bij heraanleg van een speelpleintje.
Het resultaat mag er zijn: gezellig spelen en vertoeven.

Herinrichting Stationstraat en realisatie verkaveling 
Superspan (tweede fase)
Er werd bijkomende ruimte gecreëerd om te wonen in een vlot bereikbare verkaveling.
De buurt was ook heel tevreden met de fi etsveilige herinrichting van de Stationstraat.
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Herinrichting Sint-Bavostraat en plein aan OC Den Aert
De historische dorpskern wordt heringericht en opgewaardeerd om het toeristisch potenti-
eel van de unieke locatie aan de oude Leie met het André Demedtshuis, OC Den Aert en het 
Schoondalbos ten volle te benutten.

Bouw van een nieuwe sluis 
Deze realisatie is een onmisbare schakel om de vaarweg tussen Seine en Schelde te verbeteren. 
Dit project maakt van de binnenvaart een volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de 
weg en draagt bij tot minder verkeersdrukte, meer veiligheid en een schoner milieu. Start van 
de bouw van de nieuwe sluis is voorzien in 2017.

Prachtig gerenoveerd
glasraam in OC Den Aert
Met de renovatie van het 100 jaar oude 
glasraam werd een stuk herontdekt
cultuurpatrimonium in de gemeente in 
al zijn pracht hersteld.

Dementievriendelijke 
wandelroutes
Rolstoelvriendelijke wandelingen van om 
en bij de 5 kilometer werden in elke deel-
gemeente uitgestippeld om dementie 
onder de aandacht te brengen.

Verdere opwaardering oude Leiearm
Door de aanplant van 12.000 bomen (Schoondalbos) ontstaat er een bijkomend prachtig stuk 
groen in de nabije omgeving van het André Demedtshuis.

Onderhoud en modernisering van bestaande sportinfrastructuur
De bestaande sporthallen worden goed onderhouden en verder gemoderniseerd, vb. dakre-
novatie sporthal De Vlasschaard en toegangscontrole in de drie sporthallen. Zo kan er in de 
best mogelijke omstandigheden aan sportbeoefening gedaan worden.
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Wielsbeke

Ben je begaan met je buurt, je vereniging of de school van je kinderen en wil je meer doen dan langs de zijlijn te 
staan? Werk je graag achter de schermen of sta je de liever in de spotlights? Heb je interesse in de lokale politiek?

Is het antwoord op één van de vorige vragen ‘JA’, dan ben jij wellicht de versterking die we zoeken voor de 
bestuursploeg van CD&V of JONGCD&V. Contacteer gerust een van onze bestuursleden.

www.wielsbeke.cdenv.be
cdenvwielsbeke@gmail.com – jongcdenvwielsbeke@gmail.com

facebook.com/cdenvwielsbeke 
facebook.com/jongcdenvwielsbeke

Lidwine 
Caignie

Daisy 
Haydon

Geert 
Snoeck

Filiep 
De Vos

Marijn 
De Vos

Frédéric 
Depypere

 Filip 
Deconinck

Jan 
Stevens

Gaby 
Benoit

Rachida 
Abid

Kathleen 
Devliegere

Carlos 
Verbrugghe

Norbert 
Goutsmet

Jij?

twitter.com/cdenvwielsbeke 
twitter.com/jcdenvwielsbeke

Naam Functie Adres Telefoon E-mail
Jan Stevens Burgemeester Hulstersestraat 42, Ooigem 0479 98 77 91 jan.stevens@wielsbeke.be

Filiep De Vos OCMW-voorzitter Wilgenlaan 34, Ooigem 056 66 99 05 fi liep.devos@ocmwwielsbeke.be

Magda Deprez Schepen Heirweg 105, Sint-Baafs-Vijve 0477 88 37 11 magda.deprez@wielsbeke.be

Rachida Abid Schepen Loverstraat 60, Sint-Baafs-Vijve 0476 82 03 37 rachida.abid@wielsbeke.be

Daisy Haydon Schepen Loverstraat 37, Sint-Baafs-Vijve 0475 57 07 61 daisy.haydon@wielsbeke.be

Carlos Verbrugghe Voorzitter gemeenteraad Marktstraat 25, Wielsbeke 0499 16 14 22 carlos.verbrugghe@skynet.be

Guido Callewaert Gemeenteraadslid Bavikhoofsestraat 71, Ooigem 0479 98 77 95 guido.callewaert@skynet.be

Marc Debie Gemeenteraadslid Abeelestraat 26B, Sint-Baafs-Vijve 0474 53 21 45 landmeterskantoor.debie@telenet.be

Kathleen Devliegere Gemeenteraadslid Tulpenstraat 2, Wielsbeke 0497 38 60 22 kathleendevliegere@perso.be

Sandra Devos Gemeenteraadslid Eekhoutstraat 2, Ooigem 056 66 42 04 devossandra@hotmail.com

Pavèl Verstraete Gemeenteraadslid &
Voorzitter JONGCD&V

Vlasstraat 52, Sint-Baafs-Vijve 0496 04 79 80 verstraetepavel@hotmail.be

Gaby Benoit OCMW-raadslid Tarwestraat 8, Wielsbeke 0494 44 08 21 gaby.benoit@belgacom.net

Norbert Goutsmet OCMW-raadslid Eekhoutstraat 32, Ooigem 0494 68 29 10 norbert.goutsmet@skynet.be

Geert Snoeck OCMW-raadslid Leliestraat 3, Wielsbeke 0477 39 05 79 snoeck.geert@telenet.be

Frédéric Depypere Voorzitter CD&V Fabiolalaan 83, Ooigem 0497 69 84 09 frederic_depypere@hotmail.com

Lidwine Caignie Bestuurslid Ooigemstraat 11, Wielsbeke lambrecht.paul@gmail.com

Marijn De Vos Bestuurslid Eekhoutstraat 21E, Ooigem 0479 37 19 69 marijn_devos@hotmail.com

Filip Deconinck Bestuurslid Seringenstraat 7, Wielsbeke 056 66 58 92 deconinck.coryn@telenet.be

Maria Ostijn Bestuurslid Leiestraat 7, Sint-Baafs-Vijve 056 60 65 59 maria.ostijn@telenet.be

Giovanni Rommel Bestuurslid Stampkotstraat 1B, Wielsbeke giovanni.rommel@telenet.be

Evy Vercruysse Bestuurslid Kastanjestraat 23, Wielsbeke 0475 34 18 76 vercruysse.evy@telenet.be


