
VOORWOORD

In deze folder vinden jullie een overzicht van sprekende realisaties 
uit de voorbije legislatuur en een aantal belangrijke acties uit ons 
verkiezingsprogramma. 

Ons programma kwam tot stand na inspraak van jullie, inwoners. 
Zo organiseerden we een burgerpeiling en drie inspraakavonden. 
Maar liefst 500 inwoners uit Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve 
namen hieraan deel. 

Jullie topprioriteiten vormen de oranje draad door ons 
programma. Aangevuld met onze 12 jaar bestuurservaring en de 
ideeën van onze nieuwe kandidaten vormen ze een ambitieus, 
financieel overwogen en realistisch verkiezingsprogramma, op 
maat van onze gemeente.

Ik hoop dat dit programma én onze kandidaten jullie kunnen 
overtuigen om op 14 oktober voor CD&V Wielsbeke te kiezen.

Ons volledig programma vind je op  

www.wielsbeke2018.be
Jan Stevens
Burgemeester en lijsttrekker
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Vernieuwing van de historische 
dorpskern van Sint-Baafs-Vijve 

Bib in de kerk 

OC Leieland: extra parking, 
snelheidsremmende 

asverschuiving en bouw van  
12 woningen voor 65 plussers 

Een nieuwe kinderopvang 
 in Ooigem 



Lees het volledige programma op
www.wielsbeke2018.be
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Enkele van  
onze realisaties 

Nieuwe sportvelden op het 
Kraaienhof 

Herinrichting van het kruispunt Molenstraat – Pannestraat – N382 naar 
aanleiding van afsluiting kruispunt 

Vrachtwagens weren uit de 
Lobeekstraat 

Eerste fietsstraat in gebruik 
genomen 

Dementievriendelijke gemeente 

Uitbreiding van het kerkhof van 
Ooigem 

Vernieuwen sanitair en centrale 
verwarming in de sporthal  

van Ooigem 

Nieuwe gevelbekleding voor de 
sporthal van Sint-Baafs-Vijve 

Trage wegen herstellen 

Vrachtwagens weren uit centrum van Ooigem en meer fietsveiligheid 

Herschilderen van het 
gemeentehuis 
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Een greep uit  
de 55 nieuwe acties 

voor Wielsbeke, 
 Ooigem 
en  Sint-Baafs-Vijve

Voor elk kind een speelplein  
in de buurt 

500 nieuwe bomen planten Meer camera’s op plaatsen met 
overlast (zwerfvuil, hangjongeren) 

Een wekelijkse (boeren)markt 
inrichten 

Bij ieder project kijken  
of inspraak mogelijk is 

Geen belastingverhoging De schulden afbouwen Veiligere schoolomgevingen 

Aanspreekbare politici 



Dank je om te stemmen
voor alle CD&V kandidaten
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Benieuwd naar onze andere acties? 
Ontdek ze op 
www.wielsbeke2018.be

HEB JE NOG SUGGESTIES OF OPMERKINGEN?  
CONTACTEER ONS DAN VIA 

CDENVWIELSBEKE@GMAIL.COM  
OF 0497 69 84 09 (FRÉDÉRIC DEPYPERE).

LIJST VAN DE 
BURGEMEESTER
www.wielsbeke2018.be

1 STEVENS Jan

2 ROGGE Ellen

3 DE VOS Filiep

4 ABID Rachida

5 LIPPENS-HAYDON Daisy

6 DEPYPERE Frédéric

7 CLINCKEMAILLIE Emilie

8 CALLEWAERT Guido

9 VANHOUTTE Danny

10 SOETAERT Samira

11 CALLENS Ine

12 ROMMEL Giovanni

13 DE CONINCK Tibo

14 DELAERE Louise

15 ALGOET Simon

16 KERCKHOEVE Patricia

17 SNOECK Geert

18 BENOIT Gaby

19 DEVLIEGERE Kathleen

20 VERBRUGGHE Carlos

21 DEPREZ Magda

Bouw van  
een nieuw binnenzwembad 

Het woonzorgcentrum 
uitbreiden en moderniseren 

Investeren in domein 
Hernieuwenburg 

Ingebruikname van  
de nieuwe bibliotheek 

Heraanleg en fietsveiliger maken van verbindingswegen  
zoals de Heirweg, de Rijksweg richting Oostrozebeke en de Fabiolalaan richting het nieuwe rondpunt 


