
“Inwoners van Wielsbeke, Ooigem en 
Sint-Baafs-Vijve hebben samen de 
basis gelegd voor ons partijprogramma 
voor de gemeenteraadsverkiezingen.” 

Benieuwd naar alle 
resultaten van de 
Burgerpeiling?

Volg dan zeker onze 
Facebookpagina!

In de komende weken gaan we via Facebook 
in detail in op de antwoorden op alle vragen 
uit de Burgerpeiling.

Je vindt onze pagina hier:
facebook.com/cdenvwielsbeke

Wij zijn bereikbaar

Spreek gerust één van onze bestuursleden 
aan. Een volledige lijst vind je op onze 
website:
wielsbeke.cdenv.be/wie-is-wie/

Een mailtje sturen kan natuurlijk ook:
cdenvwielsbeke@gmail.com

Ben je benieuwd naar 
het laatste verkiezings-
nieuws uit Wielsbeke?

Zoek dan steeds via deze hashtag op 
Facebook en Twitter: 
#Wielsbeke2018

In 2012 zijn we begonnen met een participatietraject 
rond ons verkiezingsprogramma. Waar er toen 250 
mensen betrokken werden, is dat cijfer zes jaar later 
verdubbeld.

De cijfers

• 412 ingevulde Burgerpeilingen
• 87 deelnemers aan de Burgerforums

Sint-Baafs-Vijve op kop?

Uit Wielsbeke kwamen de meeste enquêtes 
binnen (167), gevolgd door Ooigem (148) en 
Sint-Baafs-Vijve (97).

Maar tijdens de Burgerforums zette 'Senteboas' 
zijn beste beentje voor, met 40 aanwezigen, ten 
opzichte van Ooigem (28) en Wielsbeke (19).

Voor herhaling vatbaar
Voor burgemeester en lijsttrekker Jan Stevens is 
het duidelijk: "We zijn de enige partij in 
Wielsbeke die zoveel kansen geeft om te laten 
weten wat de inwoners belangrijk vinden. 
Blijkbaar wordt die aanpak erg gewaardeerd. 
Met deze info kunnen we nu keihard werken aan 
een mooi plan voor Wielsbeke voor de periode 
2019-2024."

JOUW MENING TELT:
499 INWONERS 
DACHTEN MET ONS MEE

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 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
www.wielsbeke2018.be

in Wielsbeke
www.wielsbeke2018.be
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Dit zijn de TOPPRIORITEITEN volgens 
onze inwoners (pagina's 2 en 3):

1. KONING FIETS

2. RUIMTE OM TE ONTMOETEN

3. HOU DE ZORG LOKAAL

4. MEER GROEN 

Hoeveel mensen gaven hun mening en 
waar vind ik de volledige resultaten? 
(pagina 4)

DIT IS WAT JIJ 
BELANGRIJK VINDT

Jan Stevens, burgemeester en lijsttrekker voor CD&V
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"Aandacht voor ouderen" wordt als 
een troef omschreven voor Wielsbeke.

Toch zijn er ook aandachtspunten volgens de 
inwoners, bijvoorbeeld:

• Voorzie een klusjesdienst voor 
senioren

• De sterke vrijwilligerswerking moet 
verder uitgebouwd worden, bij 
voorkeur via één cöordinerende dienst

• Zorg voor een mooi, comfortabel én 
betaalbaar rusthuis. Dit hoeft geen luxe 
te zijn, maar het moet wel een 
'thuisgevoel' geven aan de bewoners.

Geen privatisering

CD&V heeft zich steeds verzet tegen een  
privatisering van het rusthuis. 80% van de 
Wielsbekenaars is het daarmee eens: "Het 
kan niet de bedoeling zijn dat er winst 
gemaakt wordt op kap van onze senioren."

"De mensen spreken te weinig met 
mekaar" kwam regelmatig terug. Er is 
duidelijk werk aan de winkel.

Hoe de inwoners dat willen oplossen, is 
duidelijk. Een bloemlezing:

• Er moeten meer (overzichtelijke) kleine 
speelruimtes zijn voor de kinderen. Dit 
bevordert het wijkgevoel én de sociale 
controle.

• Wielsbeke moet zich meer profileren 
als een 'Gezonde Gemeente' en de 
inwoners actief stimuleren om 
gezonder te leven.

• De aanwezige open ruimte moeten we 
zoveel mogelijk bewaren: om te leven, 

te ontmoeten, te spelen, te wandelen 
en te sporten.

• De aanwezige gemeentelijke infra-
structuur kan flexibeler ingezet 
worden, bv. OC Leieland ook privé 
verhuren en koelcellen voorzien in de 
meest gebruikte gemeentelijke zalen.

• Kunnen er subsidies voor buurtfeesten 
voorzien worden?

• Iedereen heeft zijn plaats in onze 
gemeente en is er welkom, ook de 
kwetsbare minderheden.

• Wielsbeke moet blijven inzetten op 
'Wielsbeke Sportgemeente'. Sport 
verbindt de mensen.

Met stip op plaats 1: meer aandacht 
voor veiligheid en mobiliteit in de 
gemeente.

Meer (fiets)veiligheid

De deelnemers aan onze burgerpeiling en 
burgerfora kwamen met een waslijst aan 
goede suggesties om de (fiets)veiligheid in de 
gemeente te verbeteren.

Vaak gehoord: zorg voor gescheiden fiets-
paden langs alle invalswegen, bv. Rijksweg 
richting Oostrozebeke en Heirweg richting 
Wakken.

Geen vrachtwagens in de 
dorpskernen

Hoewel er steeds minder vrachtwagens in 
onze dorpskernen rijden, blijft dit een 
belangrijk aandachtspunt. Er moet een 
oplossing komen voor de hardleerse (vaak 
buitenlandse) vrachtwagenbestuurders.

Hallo politie?

Ook over de lokale politie kwamen er heel wat 
suggesties binnen:

• We kennen onze wijkagent niet
• Laat de politie meer controles op 

snelheid en zwaar verkeer uitvoeren
• De lokale politie is te weinig zichtbaar 

in het straatbeeld en communiceert te 
weinig over wat ze doet.

Veilige schoolomgeving

Als we ouders willen overtuigen om kinderen 
met de fiets naar school te brengen, moet de 
schoolomgeving veilig zijn.

Bijvoorbeeld door:
• Opmaak van een schoolroutekaart, 

met daarop afgestemde investeringen 
in veilige oversteekplaatsen

• Duidelijke signalisatie van de zone 30 
en de schoolomgeving zelf

• Verkeersarme of autovrije school-
omgevingen met een fietsstraat bij 
start en einde van de schooluren

Goede basismobiliteit

Wielsbeke is centraal gelegen en heeft vlotte 
verbindingen met autosnelwegen en met de 
dichtstbijzijnde (studenten)steden. 

De gemeente moet er mee over waken dat 
deze goede basismobiliteit behouden blijft.

PRIORITEIT 1:
KONING FIETS

"Maak de 
schoolomgevingen 
volledig autovrij 
tijdens start en einde 
van de schooluren"
Bert (34) uit 
Wielsbeke
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"Een rusthuis mag geen winst 
nastreven" - Maria (89) uit Ooigem

PRIORITEIT 2:
RUIMTE OM TE 
ONTMOETEN
De open ruimte moet zoveel mogelijk in stand 
gehouden worden

PRIORITEIT 3: HOU DE ZORG LOKAAL

PRIORITEIT 4: 
MEER GROEN

Het groene karakter van delen van 
Wielsbeke staat onder druk en wordt 
als onvoldoende ervaren door de 
Wielsbekenaar.

Hoe kunnen we dat volgens hen het beste 
oplossen?

• Voorzie meer groen in de wijken, niet 
enkel op plekken buiten het centrum 
die voor kinderen (alleen) niet 
bereikbaar zijn. Hou hier ook vanuit 
stedenbouwkundig oogpunt rekening 
mee in nieuwe (woon)projecten.

• Waardeer domein Hernieuwenburg 
op. 

• Zorg voor een speelbos in elke 
deelgemeente en breidt de bestaande 
groene omgeving verder uit.

• Investeer in de groene gordel (Oude 
Leiemeanders en de huidige Leie) 
doorheen de gemeente, het is de 
perfecte trage verbinding.

• Zorg dat horeca zich kan vestigen in de 
buurt van de aanwezige groene 
longen. Investeer er ook in parking en 
een speelplein.

• In wijken kunnen zeker bomen komen, 
mits ze geen hinder veroorzaken via 
hun wortels of vruchten.
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Het OCMW-rusthuis mag niet in privéhanden 

komen.




