
We zorgen er al 12 jaar voor dat Wielsbeke een 
gemeente is waar het goed is om te wonen, 
te werken en te leven. Kom je onze ervaren 
ploeg versterken?

We zoeken in het bijzonder nog extra 
jongeren en vrouwen om de lijst aan te 
vullen. Maar ook andere inwoners kunnen 
uiteraard contact met ons opnemen.

Vragen? Bel onze burgemeester op 0479 98 
77 91 / mail naar wielsbeke2018@gmail.com

Kijk zeker ook eens op onze website 
www.wielsbeke2018.be.

Wij zijn ook altijd op zoek naar nieuwe 
bestuursleden.

We zoeken allerlei mensen:
• Je hebt zin voor initiatief, een goed idee 

of een interessante visie
• Je wil actief meedenken over het beleid 

in je buurt, je wijk of je gemeente in 
plaats van langs de zijlijn te staan

• Je organiseert graag activiteiten of je 
helpt er graag aan mee

• Je bent een geboren organisator

Mail naar cdenvwielsbeke@gmail.com of 
spreek één van onze bestuursleden aan.

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 - Marijn De Vos
0497 69 84 09 - 0479 37 19 69

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

in Wielsbeke
www.wielsbeke.cdenv.be 
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Nog nooit  zoveel 
volk op nieuw-
jaarsreceptie
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Bijna 200 inwoners toostten 
samen met het bestuur van 
CD&V Wielsbeke en minister 
Hilde Crevits op 2018.

Een goed glas, een lekker frietje, een 
vlotte organisatie en vele goedlachse 
inwoners: dé mix voor een geslaagde 
avond.

Inhoudelijk was er een panelgesprek 
met burgemeester Jan Stevens, over de 
actualiteit, mobiliteit en nieuwe 
investeringen, en met voorzitter 
Frédéric Depypere, over de 
verkiezingen en de burgerpeiling.

"Het is ne goeien"
Minister Crevits had een interessante 
mening over Wielsbeke: "Ik kan de 
gemeente en zijn bestuur als zeer 
dynamisch omschrijven."

Over de burgemeester kon ze kort zijn: 
"Het is ne goeien, hij verdient jullie 
stem!"

IN DIT NUMMER:
Wielsbeke, Ooigem & 
Sint-Baafs-Vijve in 2025

Foto's nieuwjaarsreceptie 2018

Wist je dat?

Vragen van inwoners opgelost

Gelukkig 2018!

BEN JIJ DE KANDIDAAT DIE WE ZOEKEN 
VOOR DE VERKIEZINGEN?



Inspraak vinden we erg belang-
rijk. Na de Burgerpeiling volgen 
nu onze info- en denkavonden.

Wees erbij en zorg ervoor dat we 
weten wat jij belangrijk vindt in 
de komende 6 jaar!

Wielsbeke, Ooigem en 
Sint-Baafs-Vijve in 2025
Waar naartoe met jouw (deel)gemeente?

CD&V LUISTERT (1)
naar inwoners Peter 
Benoitstraat
Na de wegenwerken ontbraken borden en 
wegmarkering op de rotonde. 

Bestuurslid Frédéric Depypere kreeg de 
opmerking over de gevaarlijke verkeers-
situatie van enkele inwoners uit de straat.

Schepen van openbare werken Daisy 
Haydon zorgde er snel voor dat de nodige 
borden werden geplaatst. Twee weken 
later waren ook de wegmarkeringen in 
orde.

In het najaar van 2017 werden de 
Wielsbekenaren bevraagd over 
verschillende onderwerpen: mobiliteit, 
veiligheid, vrije tijd, ...

Drie info- en denkavonden

De resultaten van de Burgerpeiling zijn 
ondertussen verwerkt. Per deelgemeente 
wordt een info- en denkavond 
georganiseerd, waarbij je in primeur de 
resultaten ontvangt.

Noteer alvast in je agenda:
• Wielsbeke 2025: vrijdag 9 maart  in 

OC Hernieuwenburg
• Ooigem 2025: vrijdag 16 maart  in OC 

Leieland
• Sint-Baafs-Vijve 2025: vrijdag 23 

maart in zaal Mozaïek

We starten telkens stipt om 20u00 met de 
resultaten van de Burgerpeiling. Daarna 
horen we graag van jou waar de toekomst 
van jouw (deel)gemeente ligt.

Kan je niet komen naar de avond in jouw 
deelgemeente? Geen probleem, spring 
gerust binnen op een andere avond.

Voor de goede praktische organisatie 
vragen we om in te schrijven via 
www.wielsbeke2018.be  of  0497698409.

• de minibus van het OCMW in 2017 bijna 
100 keer gebruikt werd voor allerlei 
uitstappen.

• het sportpark op het Kraaienhof 
verder uitgebreid wordt en dat de 
baseballterreinen reeds onder handen 
genomen werden.

• het dagverzorgingshuis NOAH in 
Ooigem 5 jaar bestaat. Ook zonder 
private partner zorgen we voor kwali-
tatieve en nabije zorg voor ouderen.

• we sinds eind december een 
gloednieuwe website hebben. Surf 
eens naar  www.wielsbeke.cdenv.be!

• er sinds kort naast een techniek-
academie ook een tekenacademie is . 
Wielsbeke werkt daarvoor samen met 
de kunstacademie van Waregem.

• we met CD&V Wielsbeke 750 euro 
schonken aan het Kinderkankerfonds.

• de schulden van de gemeente blijven 
dalen, zodat we eind 2018 terug op het 
niveau zullen zitten van eind 2006.

• de 'Quiz for Life' in het OCMW 1.600 
euro opbracht voor de Contactclowns.

• de opnamecriteria voor het woon-
zorgcentrum recent gewijzigd wer-
den, waardoor Wielsbekenaren hoger 
op de wachtlijst terechtkomen.

• het sanitair en de kleedkamers van de 
sporthal in Ooigem volledig gereno-
veerd werden.

• er bijkomende parking aangelegd 
werd voor OC Leieland.

• de lessen smartphone en tablet in het 
OCMW een groot succes waren.

• er twee nieuwe trage wegen geopend 
werden in Ooigem en dat 132 personen 
aanwezig waren op de opening.

• Wielsbeekse verenigingen naast een 
subsidie ook gratis gebruik kunnen 
maken van de gemeentelijke zalen.

• er een dossier opgestart werd voor de 
heraanleg van de Heirweg.

CD&V LUISTERT (2)
naar inwoners 
Lobeekstraat
Overdreven snelheid en vrachtwagens die 
in het centrum terechtkomen, dat is het 
probleem in de Lobeekstraat.

Er worden twee maatregelen genomen:
• Reeds in orde: vernauwen van de 

doorgang via de snelheidsremmer
• Nog uit te voeren (voorjaar 2018): 

aanpassen van voorrang door aanleg 
ontsluitingsweg KMO-zone

WIST JE DAT ... 
Een kort overzicht met interessante weetjes over
Wielsbeke of onze afdeling




