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Het maakte mij echt ‘niet goed
gezind’. Gisteren was ik weer eens
vergeten dat er een omleiding is.  Nu
ja, één omleiding … ! Dus moest ik,
na een ingehouden vloek, in mijn
hoofd - rekening houdend met  de
‘sans uniques’ in ons dierbare
Meulebeke- snel een nieuwe route
berekenen om de kleinkinderen in ’t
Berenhuisje op te halen, de oudste
dan af te zetten bij dansschool Nele,
de jongste thuis, en tenslotte dan
nog een klein wit gesneden broodje
halen. 

Maar wellicht maakt het de bewoners en
de handelaars in de straten waar werken
bezig zijn nog minder ‘goed gezind’ ! Het
is duidelijk dat de communicatie,
ondanks de hoorzittingen, nog voor verbetering vatbaar is.

Toch durven wij om begrip en geduld vragen: riolen en wegen,
fiets- en voetpaden vragen nu eenmaal onderhoud en twee lange
winters, wachten op de niet te snappen planning van de nuts-
maatschappijen en wachten op subsidiëring voor de werken, 
hebben het geplande programma voor deze legislatuur wat ver-
traging doen oplopen. Maar als straks de ongemakken voorbij
zijn, ziet onze gemeente er weer wat aantrekkelijker uit. Dan is
het weer een stukje aangenamer om in Meulebeke te bewegen
en te leven. En dat vooruitzicht maakt ons dan weer goed gezind.

Goed GEZIN-d. Dat is het thema van deze Zeg. Voor CD&V, de
gezinspartij bij uitstek, is aandacht voor het gezin niet alleen een
slogan. Als meest kleinschalig samenlevingsverband blijft het
gezin – in welke vorm dan ook - een hoeksteen van onze samen-
leving. Voor veel jongeren is en blijft een eigen gezin hun groot-
ste levensdroom. Het gezin zou de plek bij uitstek moeten zijn
waar je je kwetsbaar kunt opstellen, waar je altijd terecht kunt.
Waar mensen kunnen onthaasten, samen leven en voor elkaar
zorgen. CD&V doet er alles aan om dat warme, geborgen samen-
levingsverband te versterken.

Voor onze Meulebeekse CD&V-mandatarissen is het een van de
belangrijkste pijlers van het beleid, waarmee zij telkens rekening
houden in de vele organisaties waar zij ons vertegenwoordigen.

Onze stilaan traditionele gezinsdag (op zondag 19 juni) wil daar-
van uitdrukking zijn. Maar u ziet het vooral in de vele beleids-
keuzes die ons bestuur nu reeds tientallen jaren maakt voor
jonge gezinnen, voor alleenstaanden, voor mensen met een han-
dicap, voor senioren, … Van kinderopvang tot dienstencentrum,
van speelplein tot petanquebanen, van steun aan onze school-
gaande kinderen tot zorg voor wie op oudere leeftijd nog thuis
wil blijven wonen of niet meer thuis kan wonen, dat is onze zorg
en onze inzet: gisteren, vandaag en morgen ! Hopelijk maken al
die diensten en toelagen uw gezinsleven een beetje goed
GEZIN-d.

MarialoopplaatsVossekotstraat
Het centrum van Marialoop en de Vossekotstraat  krijgen met
vernieuwde voetpaden en asfalteringswerken een opwaardering.
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Aandacht voor zieken en gehandicapten

Voor de gemeentelijke sociaal – pedagogische toelage voor jongeren
van minder dan 22 jaar en volwassenen met een ongeschiktheid van
minstens 66 % wordt jaarlijks 80 000 euro voorzien. Er is ook een
gemeentelijke vakantiepremie voor zieken en personen met een han-
dicap die deelnemen aan een vakantie van tenminste 5 dagen (5 euro
per dag met een maximum van 50 euro).

Senioren

De gemeentelijke waarderingstoelage bedraagt 137 euro per thuis in
het gezin opgenomen ouder of grootouder van minstens 80 jaar of
minimaal 66 % ongeschiktheid. Daarvoor is dit jaar 6 000 euro voor-
zien. 

nieuwe premie:

Vanaf 16 maart is er ook een gemeentelijke aanpassingspremie voor
het aanpassen van een woning aan de lichamelijke gesteldheid van
een inwonende bejaarde. Zo dragen we er toe bij dat mensen langer
in hun eigen vertrouwde woning kunnen blijven wonen.

goed GEZIN-d
Een kleine greep uit de vele gezinsvriendelijke maatregelen:

goed GEZIN-d van alleenstaande tot grote gezinnen, van jong tot oud.

Als de ooievaar is langsgekomen …

Jaarlijks voorziet de gemeente 4 500 euro voor geboorte- en adop-
tiepremies.

Kinderopvang

In de buitenschoolse kinderopvang ’t Berenhuisje zijn ongeveer 700
kinderen uit een 480-tal gezinnen ingeschreven. 
De opvang kost jaarlijks ca. 215 000 euro. Daarvan wordt 100 000
euro betaald door de hogere overheid. De ouders dragen ca. 65 000
euro bij en de gemeente betaalt het saldo, ca. 50 000 euro.
In de huidige legislatuur werd bovendien reeds voor meer dan 
35 000 euro geïnvesteerd in gebouwen en uitrusting.

Speelpleinwerking

In juli en augustus 2010 kwamen gemiddeld 26
kinderen per dag naar de speelpleinwerking.
Dit betekent over deze periode een totaal van
947 kinderen die onder de gedreven leiding
van speelpleinmoeders en monitoren een
deugddoende en creatieve vakantie beleefden. 
Naast de investeringen in veilige speeltoestellen koste de
speelpleinwerking vorig jaar 9 780 euro.
Wij vinden het verantwoord hierin te blijven investeren, want voor vele
gezinnen is dit gedurende de vakantie een goede oplossing.
Voor Grabbelpas en SWAP werd respectievelijk 3 747 euro en 1 591
euro uitgegeven.

Schoolgaande jeugd

-  fluohesjes :  vorig jaar werden door de gemeente 280 hesjes aan-
gekocht ( 823 euro)

-  middagtoezicht bij de schoolmaaltijden: 20 000 euro per jaar
-  voor natuur- en milieu-educatie op school is 900 euro voorzien in

de begroting

Bibliotheek

Vele gezinnen maken gebruik van onze
bibliotheek. 22% van onze bevolking ont-
leent minimaal 1 maal per jaar. Vorig jaar
waren er zo’n 30 000 bezoekers en waren er
84 295 uitleningen.
Ook onze scholen, zowel leerkrachten als leer-
lingen, maken veelvuldig gebruik van de aan-
geboden diensten. Klasbezoeken aan de biblio-
theek zijn van groot belang. Zo bereiken we ook kinderen die niet via
het gezin naar de bib komen. Haar uitgebreide collectie aan woord-
en beeldmateriaal is actueel en overstijgt het aanbod van een school-
of klasbibliotheek. 

Via allerlei projecten tracht de bib het leesplezier aan te wakkeren.
Het kritisch leren omgaan met informatiebronnen is van groot belang
voor de ontwikkeling van onze kinderen in deze informatiemaat-
schappij.
In 2009 koste de bib 240 145 euro. Daarvan betaalden de gebrui-
kers 12 000 euro. De gemeente betaalde het saldo van 228 145
euro.

Sperrenwijk: 
ook in de wijken is er aandacht voor speelruimte.

Bloemhove / Oude Diksmuidse Boterweg
Het project Bloemenhove/ Koornzakstraat/ 
Oude Diksmuidse Boterweg  nadert zijn voltooiing.
Naast de noodzakelijke rioleringswerken krijgt de
hele buurt er een aangenamer uitzicht mee.

Barnumstraat: CD&V blijft zich inzetten v    
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Maaltijden aan huis

Bij gezondheids- en/of mobiliteitsproblemen kunnen Meulebeke-
naren van het OCMW een warme maaltijd aan huis krijgen. Een goed
uitgeruste keuken, gekwalificeerd personeel , 2 wagens met warm-
houdsystemen staan garant voor een kwaliteitsvolle maaltijd. Er 
worden jaarlijks ongeveer 23 000 maaltijden bedeeld. Dit kost 70
000 euro.
(Daar bovenop komen nog ca. 14 000 maaltijden in het eigen 
restaurant en ca. 48 000 maaltijden in het woonzorgcentrum.)

Poetsdienst

Vanaf 1 juli wordt elke poetsdienst verleend in het systeem van 
dienstencheques.
De poetsdienst van het OCMW heeft op de eerste plaats de bedoe-
ling hulp te bieden aan gezinnen/alleenstaanden die omwille van
leeftijd, medische of sociale redenen niet meer zelf kunnen instaan
voor het onderhoud van de woning. Daarnaast zijn er een aantal
gezinnen die omwille van werk- en gezinslast beroep doen op poets-
dienst. In totaal wordt de dienst verleend aan 381 gezinnen, 
waarvan 236 gepensioneerde gezinnen. Er werden in 2010 in totaal
45 932 uren gepresteerd door 56 personeelsleden.
De kostprijs voor het OCMW  komt op ca. 115 000 euro.

Externe hulp aan gezinnen

Vorig jaar betaalde het OCMW een tussenkomst van 9 916 euro in de
door Familiehulp, Familiezorg, Solidariteit voor het Gezin en Thuiszorg
Bond Moyson gepresteerde hulp. Zij stonden onze gezinnen geduren-
de 36 726 uur bij. 

Gratis vuilniszakken

Aan ieder gezin worden per jaar 10 rode vuilniszakken van 60 liter
bedeeld, vermeerderd met 5 rode huisvuilzakken per inwonend kind.
Aan personen die lijden aan chronische incontinentie en aan
Stomapatiënten worden, onder bepaalde voorwaarden, gratis 20
rode huisvuilzakken van 60 liter bedeeld.
Aan iedere onthaalouder met kinderopvang van 0 tot 3 jaar wordt,
onder bepaalde voorwaarden, gratis 20 huisvuilzakken van 60 liter
bedeeld.

Deze gratis bedeling kost de gemeente ca. 110 000 euro per jaar.
Voor de wekelijkse ophaling van huisvuil en voor de eenmalige opha-
ling per jaar van grofvuil betaalt de gemeente aan IVIO ca. 500 000
euro.

Wonen

Betaalbaar wonen is voor veel gezinnen vandaag niet meer zo van-
zelfsprekend. Als plaatselijk bestuur heb je op de privé- prijszetting
weinig invloed. Daarom doet het gemeentebestuur de laatste jaren
enorme inspanningen voor meer sociale koop- en huurwoningen.
Bovendien loopt er met de gemeenten uit onze regio reeds 3 jaar een
project rond wonen. Meest gekend is ‘de woonwinkel’ waar huurders
en eigenaars terecht kunnen voor allerhande informatie over 
premies, fiscaliteit, notariskosten, sociale leningen, het vinden van
een aangepaste woonvorm,  huuraangelegenheden, …

Voor dit jaar voorziet onze gemeente daarvoor 8 000 euro: een 
relatief kleine investering als je weet dat er vorig jaar al 611 klanten-
contacten waren. Dit is een stijging van 40% ten opzichte van 2009.
Het is dus meer dan duidelijk dat hiermee een belangrijke behoefte
wordt ingevuld.

Buitenspeeldag 2011
Meulebeke nam voor de eerste keer deel aan “ Buitenspeeldag
2011 ”. Jeugddienst en sportdienst werkten een activiteiten-
plan uit. 95 Kinderen namen er aan deel.
De leuke zonnestralen waren de kers op de taart.

Aanleg Robinsonspeelplein - baggerwerken op Ter Borcht: het verloederde eiland op
Ter Borcht krijgt een nieuwe bestemming: een  speel- natuur” site voor kinderen. 
Het wordt een ontdekkingseiland met eigentijdse  speeltoestellen, Robinson achter-
na. De werken zijn lopende. Het eiland wordt met een glooiend reliëf aangelegd.

Buitenspeelruimte ’t Berenhuisje

Goethalsplaats: de herinrichting van de Goethalsplaats en de Kerkstraat
zullen de verkeersveiligheid voor de busgebruikers en de fietsers verbete-
ren. Door de werken krijgt het plein ook een  verjongde aanblik.

     voor goede voetpaden. 
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Gemeenteraad
Daniël Vanpoucke burgemeester

algemeen beleid en coördinatie + veiligheid + 

bevolking + burgelijke stand + participatiebeleid

Marc Vandermeulen schepen

openbare werken + verkeer en 

mobiliteit + land- en tuinbouw

Dirk Verwilst schepen

ruimtelijke ordening + sport en vrije tijd 

+ kmo's + middenstand + feestelijkheden

Géry Claerhout schepen

cultuur + communicatie + gezins- en

seniorenwerking

Danny Bossuyt schepen

openbaar groen en leefmilieu + jeugd +

ontwikkelingssamenwerking

Nele Gelaude schepen

financiën + patrimonium + personeel +

tewerkstelling

Luc Vullers voorzitter OCMW + schepen

huisvesting

Frida Devlamynck gemeenteraadslid

Omer Willems gemeenteraadslid

Monique Mahieu gemeenteraadslid

Christine Goethals gemeenteraadslid

Lieve Desplenter gemeenteraadslid

Liesbeth Lava gemeenteraadslid

Karen Vermeulen gemeenteraadslid

Wim Devolder gemeenteraadslid

OCMW-raad
Luc Vullers voorzitter

Claire Decavel ocmw-raadslid

Willy Claerhout ocmw-raadslid

Greet Vanhove ocmw-raadslid

Matthias Mignolla ocmw-raadslid

Omer Willems ocmw-raadslid

Politieraad
Daniël Vanpoucke politiecollege + politieraadslid

Omer Willems politieraadslid

Monique Mahieu politieraadslid

Géry Claerhout politieraadslid

Intercommunale IVIO
Danny Bossuyt lid Raad van Bestuur

Christine Goethals lid Raad van Bestuur

Frida Devlamynck gem. vertegenw. op de Alg. Vergadering

Intercommunale WVI
Frida Devlamynck gem. vertegenw. in het Regionaal Comité

Lieve Desplenter gem. vertegenw. op de Alg. Vergadering

Intercommunale GASELWEST
Daniël Vanpoucke lid Raad van Bestuur

Daniël Vanpoucke sectorbestuurder in het sectorcomité Tielt

Omer Willems sectorbestuurder in het sectorcomité Tielt

Nele Gelaude gem. vertegenw. op de Alg. Vergadering

Financieringscommunale FIGGA
Nele Gelaude gem. vertegenw. op de Alg. Vergadering

Vlaamse Maatschappij voor Waterleidingen
Wim Devolder gem. vertegenw. in het Provinciaal Comité

Wim Devolder gem. vertegenw. in het Sector Comité

Marc Vandermeulen gem. vertegenw. In het Sector Comité

Karen Vermeulen gem. vertegenw. op de Alg. Vergadering

Sociale Bouwmaatschappij �De Mandel�
Daniël Vanpoucke ondervoorzitter

Luc Vullers gem. vertegenw. In de Raad van Bestuur 

Onze CD&V-vertegenwoordigers in de verschillende raden, besturen en intercommunales.

Sociaal-econonomische streekontwikkeling vzw ERSV
Dirk Verwilst gem. vertegenw. op de Alg. Vergadering

Waterschap �Beneden Leie�
Danny Bossuyt gemeentelijke vertegenwoordiger

Waterschap �Mandel-Devebeek�
Danny Bossuyt gemeentelijke vertegenwoordiger

vzw Ter Borcht
Dirk Verwilst lid Raad van Bestuur & Alg. Vergadering

Claire Decavel lid Raad van Bestuur & Alg. Vergadering

Lieve Desplenter lid Raad van Bestuur & Alg. Vergadering

Matthias Mignolla lid Raad van Bestuur & Alg. Vergadering

Dirk Verwilst vertegenw. op de Alg. Vergadering

Claire Decavel vertegenw. op de Alg. Vergadering

Lieve Desplenter vertegenw. op de Alg. Vergadering

Matthias Mignolla vertegenw. op de Alg. Vergadering

Agnes Stragier vertegenw. op de Alg. Vergadering

Frida Devlamynck vertegenw. op de Alg. Vergadering

Karen Vermeulen vertegenw. op de Alg. Vergadering

Christine Goethals vertegenw. op de Alg. Vergadering

Wim Devolder vertegenw. op de Alg. Vergadering

Bibliotheekcommissie
Géry Claerhout vertegenwoordiger CD&V

Nele Gelaude vertegenwoordiger CD&V

Karen Vermeulen vertegenwoordiger CD&V

Griet Thielemans vertegenwoordiger CD&V

Raad OC Vondel
Géry Claerhout vertegenwoordiger CD&V

Nele Gelaude vertegenwoordiger CD&V

Monique Mahieu vertegenwoordiger CD&V

Claire Decavel vertegenwoordiger CD&V

vzw PWA & vzw Net-werk
Willy Claerhout lid Raad van Bestuur

Claire Decavel lid Raad van Bestuur

Liesbeth Lava lid Raad van Bestuur

Karen Vermeulen lid Raad van Bestuur

Forum Lokale Werkgelegenheid
Nele Gelaude gemeentelijke vertegenwoordiger

Omer Willems OCMW vertegenwoordiger

West-Vlaamse Politieschool
Daniël Vanpoucke gemeentelijke vertegenwoordiger

WIVO West-Vlaams Instituut voor de Vorming van
Overheidspersoneel
Nele Gelaude vertegenw. op de Alg. Vergadering

vzw CEVI
Nele Gelaude vertegenw. op de Alg. Vergadering

vzw Mivalti
Liesbeth Lava vertegenw. op de Alg. Vergadering

Matthias Mingolla OCMW vertegenw. op de Alg. Vergadering

Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Tielt

Luc Vullers OCMW vertegenwoordiger

Intergemeentelijke Samenwerking Wonen - Woonwinkel
Luc Vullers OCMW vertegenwoordiger

Karen Vermeulen gemeentelijke vertegenwoordiger

Samenwerkingsverband Eerste Lijnszorg
Greet Vanhove OCMW vertegenwoordiger

Al deze mandatarissen staan steeds tot uw dienst.


