
Op zaterdag 10 juni was er de 
jaarlijkse gezinsdag van CD&V in 
Plopsaland.  65 Wielsbekenaren 
tekenden present.

De gezinsdag is ondertussen een 
jaarlijkse traditie voor CD&V, dé Vlaamse 
gezinspartij. Daar mocht een afvaardig-
ing vanuit Wielsbeke uiteraard niet 
ontbreken. De aanwezigen werden op de 
middag onder een stralende zon 

bovendien nog eens getrakteerd door de 
Wielsbeekse CD&V-afdeling.

Dé gezinspartij
 
CD&V-voorzitter Frédéric Depypere: 
"Niet alleen nationaal, maar ook in 
Wielsbeke zijn wij dé gezinspartij bij 
uitstek. We zeggen dat niet alleen, maar 
maken dat ook gewoon waar. Onze 
burgemeester en schepenen zetten zich 

elke dag in voor elke inwoner, jong en 
oud, van in de crèche en aan de 
schoolpoort tot in de thuiszorg of het 
woonzorgcentrum."

Gezin als hoeksteen
 
"Ook in ons verkiezingsprogramma voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
2018 zullen we opnieuw de kaart van het 
gezin trekken."

COLOFON
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 nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersonen:
Frédéric Depypere
Fabiolalaan 83 - 8710 Ooigem

Marijn De Vos
Eekhoutstraat 21E - 8710 Ooigem

cdenvwielsbeke@gmail.com
Volg ons op Facebook en Twitter

in Wielsbeke
Prettige vakantie vanwege CD&V!

Wijblad  van CD&V-Wielsbeke juli 2017

Klaar voor #Wielsbeke2018 !
CD&V zal in Wielsbeke met 21 sterke kandidaten naar de gemeenteraads-
verkiezingen van oktober 2018 trekken.
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CD&V trekt voor het eerst alleen naar de 
verkiezingen. We zijn er klaar voor!

Sterke ploeg rond burgemeester
Burgemeester Jan Stevens kan alvast op een 
sterke ploeg rekenen, want ook OCMW-
voorzitter Filiep De Vos en schepenen Magda 

Deprez, Rachida Abid en Daisy Haydon 
bevestigden reeds hun deelname.

Verjonging, vernieuwing en verbreding
Ook voor nieuwe en jonge mensen zal er 
plaats zijn op de lijst. Meer nieuws volgt via 
www.Wielsbeke2018.be. 

Geslaagde gezinsdag



Wielsbeekse 
financiën blijven 

gezond

Verdere schuldafbouw in het vooruitzicht

Op de bijgevoegde tabel zijn twee tendensen duidelijk zichtbaar:

2007-2012 (eerste legislatuur CD&V/N-VA): opbouw schuld van 20 
miljoen (geërfd van WDV) tot 38 miljoen euro, omwille van achterstallige 
investeringen in bv. weginfrastructuur.

2013-2018 (huidige legislatuur CD&V/N-VA): drastische schuldafbouw 
naar 23 miljoen euro eind 2018.

2019-... (volgende legislatuur): verdere afbouw van de schuld, maar 
evenzeer ruimte voor nieuwe investeringen.

Eind juni werd de jaarrekening 2016 goedgekeurd in 
de gemeenteraad. Bestuurslid Marijn De Vos kadert de 
belangrijkste cijfers.

"Balans is positief voor zowel 
gemeente als OCMW, maar 
waakzaamheid blijft nodig"

Gemeente: 7,2 miljoen overschot
In de gewone werking was er een overschot van 3,3 miljoen euro. 
Er werd 3,6 miljoen euro geïnvesteerd en er werd 1 miljoen euro 
subsidies ontvangen. Er werd voor 1,7 miljoen euro aan intresten 
en kapitaal van leningen afgelost. Netto-resultaat van het jaar 
2016: - 1 miljoen euro. Dit is echter niet  problematisch, gelet 
op de positieve resultaten uit vorige jaren. Als we rekening 

houden met de kortetermijnfinanciering bekomen we een 
positief resultaat van 7,2 miljoen euro. De gemeente beschikte 
eind 2016 ook over  voldoende liquide middelen ('geld in kas'): 
net geen 6,3 miljoen euro.

OCMW: 2,1 miljoen euro overschot
In het OCMW is er een tekort op de gewone werking van net geen 
1 miljoen euro. Er kwamen meer subsidies binnen dan dat er 
investeringen gebeurden: +155.000 euro. Er werden voor 
235.000 euro financiële schulden afgelost. Resultaat van 2016: 
- 1,06 miljoen euro. Rekening houdend met het verleden 
eindigt het OCMW op een overschot van 2,1 miljoen euro. 
Datzelfde bedrag had het OCMW ook in kas.

WIST JE DAT ...

... we op 6 juli op bedrijfsbezoek gaan bij Unilin - Quickstep in 
Wielsbeke. Dit is een gratis activiteit exclusief voor onze leden.

... je opnieuw kan langskomen op de stand van CD&V Wielsbeke  
op de avondmarkt van de Wielsbeekse Feesten op vrijdag 1 
september. Een deel van de opbrengst gaat opnieuw naar een 
goed doel!

... CD&V Wielsbeke op zondag 24 september haar gezinsdag 
"voor Jan en alleman" organiseert? Na een gezinswandeling kan 
je komen smullen van een lekker eetfestijn én ook aan de 
allerkleinsten is gedacht. 

... we de hashtag #Wielsbeke2018 gebruiken in al onze 
communicatie rond de gemeenteraadsverkiezingen van 14 
oktober 2018.

Red Flame Tessa Wullaert en schepen Rachida Abid

CD&V Wielsbeke supportert voor 
Tessa Wullaert op het EK!

In juli vindt het Europees Kampioenschap dames-
voetbal plaats in Nederland. Schepen Rachida Abid 
duimt voor Tessa Wullaert.

De van Sint-Baafs-Vijve afkomstige Wullaert is ondertussen hét 
boegbeeld van de Red Flames geworden. Ze won de allereerste 
gouden schoen voor dames en ze scoort erg vlot.

"We hopen dat Tessa ook veel goals maakt voor de Red Flames 
op het EK in Nederland," aldus schepen Rachida Abid.

Het voorlopig speelschema van de Red Flames op het EK:
• 16 juli: Denemarken - België
• 20 juli: Noorwegen - België
• 24 juli: België - Nederland

Ook zin in een eetfestijn na een ontspannende wandeling? Noteer 

dan 24 september in je agenda!
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