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FEBRUARI 2012

Halloooooo !!!!!!!!
Op de gemeenteraadszitting van 14 december
laatstleden stond de goedkeuring van de
belastingen op de agenda. De belastingen blij-
ven , zoals al de hele legislatuur op 6.5 % per-
sonenbelasting en de  opcentiemen op 1600.
Deze lage belastingen worden al de hele legisla-
tuur  aangehouden, en al altijd door de oppositie
afgekeurd. Waren ze dan te hoog ?

Even dachten wij dat onze oren niet goed meer
werkten: de dames en heren van Vrij vonden dat
we met deze belastingen ons investeringspro-
gramma 2012 niet zouden kunnen waarmaken.
Ze vroegen dus, zonder het met zoveel woorden
te zeggen, om hogere belastingen ! Nu weten we
waarom ze de voorbije jaren de belastingen
afkeurden : ze waren te laag !

Nieuwjaarsreceptie CD&V- Meulebeke. Met enige trots mochten wij op onze CD&V- Nieuwjaarsreceptie als 
gelegenheidsspreker Vlaams Volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé ontvangen. Op 1 februari werd Carl onze nieuwe
gouverneur. Wij wensen hem alvast veel succes in zijn nieuwe functie. 

‘In het midden van het vierkant, gevormd door
Kortrijk, Roeselare, Tielt en Waregem ligt de
gemeente Meulebeke, met als buurgemeenten
Ingelmunster, Ardooie, Pittem, Oostrozebeke en
Tielt. Op de 3000 ha van zijn grondgebied wonen
circa 11.000 gelukkige Meulebekenaren.
Meulebeke omvat –naast het centrum - ook de
gehuchten De Paanders, Marialoop en ’t Veld. ‘

Zo begint de tekst die wordt gesproken op het film-
pje dat in opdracht van het gemeentebestuur werd
gemaakt. Het filmpje moet vooral dienen om bij offi-
ciële ontvangsten onze gemeente voor te stellen aan
mensen die Meulebeke niet kennen. 
Ondertussen werden de beelden ook al getoond bij
de ontvangst van onder andere de zestig- en zeven-
tigjarigen , de brandweer, bij de verdeling van de sub-
sidies aan de verenigingen… De commentaren die
we achteraf van die mensen - die Meulebeke noch-
tans goed kennen - mochten opvangen, zijn er van
bewondering en vooral van verwondering voor wat
onze gemeente te bieden heeft.

Lees maar even mee en maak voor jezelf maar
eens een filmpje in je hoofd op de reis door
Meulebeke: 
een boeiende geschiedenis, folklore, feesten, een
bloeiende middenstand, groentekwekerijen, jonge
ondernemingen met enthousiaste en hoogopgeleide
bedrijfsleiders, bloemengemeente, het domein Ter
Borcht met een uitgebreide sportaccommodatie die
veel grotere gemeenten dan Meulebeke ons benij-
den, Hoeve Vincent met eigentijdse en goed uitge-
ruste jeugdlokalen, bivakhuis De Miere, de speel-
pleinwerking, OC Vondel met een moderne biblio-
theek die talloze bezoekers van ver buiten
Meulebeke aanlokt,  De Mouterij met 400 tribunezit-

plaatsen voor toneel , film en muziekoptreden, de
Bottelarij met cafetaria en bar -meer dan 20.000
bezoekers maken daar jaarlijks gebruik van-, een
eigen vrijwillig brandweerkorps, buitenschoolse kin-
deropvang, de woon-zorgcentra van Sint-Vincentius
en Ter Deeve, een centrum voor kortverblijf, een
sociaal huis, thuiszorgdiensten, een sterk uitge-
bouwd dienstencentrum waar honderden
Meulebekenaren elkaar ontmoeten, serviceflats,
sociale woningbouw, een open en uitnodigend
gemeentehuis, …

En zo gaat het gedurende meer 
dan 20 minuten door!

De slotwoorden van het filmpje zijn dan ook
terecht:
‘Al heeft Meulebeke geen grote toeristische trek-
pleister zoals Kortrijk of Brugge, het zeer actieve
feestcomité, de Groendienst, de cultuurdienst,
de sportdienst, de jongeren- en seniorenwerking,
de culturele en sociaal-culturele verenigingen, het
OCMW, de vele vrijwilligers, de horeca en heel de
beleidsploeg van Meulebeke zorgen ervoor dat
het er voor elke inwoner én bezoeker …  
BEREGOED  toeven is.’

Sommigen op de gemeenteraadsbanken hoort u
alleen het laatste jaar voor de verkiezingen. Voor ons
is het geen cinema !
Wij hebben met onze ploeg gedurende de hele legis-
latuur Meulebeke verder uitgebouwd tot een
gemeente waar het inderdaad beregoed toeven is.
Wij zijn onze verkiezingsbeloften nagekomen en blij-
ven ons met de CD&V – beleidsploeg verder inzetten.
Daarvan krijgt u in deze ‘Zeg’ een duidelijk beeld.

Vrijwilligers, bedankt !
Het Europees jaar van het vrijwilligerswerk is
achter de rug. Maar ook in 2012 zullen vele
vrijwilligers doorgaan met ‘vrijwilligen’. Cd&V
Meulebeke dankt de vele vrijwilligers in clubs
en verenigingen, in rustoorden, in scholen, in
allerlei organisaties, die ook dit jaar de han-
den uit de mouwen steken om anderen een
handje toe te steken. U bent onmisbaar  voor
een welvarend Meulebeke !
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Doe wel en zie niet om
Dat de perfectie niet bestaat en dat het moeilijk is voor iedereen wel
te doen, is genoegzaam bekend. Je moet nu eenmaal keuzes maken!
En al wil Vrij soms in laatste instantie de pluimen van ons voorbe-
reidend werk op hun hoed steken, het oud gezegde ‘doe wel en zie
niet om’, blijft meer dan waar.

In 2011 werden in opdracht van het bestuur onder andere volgende
werken uitgevoerd :
- Renovatie gemeentehuis – eerste fase
- Aanleg van voetpaden : deel Nijverheidsstraat (tussen nr. 1 en nr.
7), deel Oude Tieltstraat, deel Vuilputstraat, Hondekerkhofstraat
(tussen Gentstraat en Oude Diksmuidse Boterweg), Steenstraat
(vanaf nr. 109 tot nr. 121), Vredestraat, Wetstraat

- Invoering en uitbreiding Zone 30 aan de scholen
- Plaatsen van zonnepanelen op het dak Ter Borcht
- Relighting sporthal en kleedkamers Ter Borcht
- Verlichting en drainage van onze voetbalvelden Ter Borcht
- Herstel schoorsteen Vondelcomplex

- Aanleg fietspad Karel van Manderstraat (tussen Politieke
Gevangenenstraat en Bonestraat)

- Herstel betonvakken in de Oostrozebekestraat, Barnumstraat 
en Statiestraat

- Herstel en/of heraanleg van de wegenis in de Kortestraat, 
Oude Paanderstraat, Marialoopplaats, Vossekotstraat,
Maeneghemstraat, Baljuw Vermeulenstraat, Hoogstraat,
Pittemstraat (tussen Plettinckplaats en Wetstraat),
Goethalsplaats, Kerkstraat en volop bezig in de Steenstraat.

- Heraanleg van de marktplaats

CD&V-Meulebeke denkt ook aan 
de veiligheid van de fietsers.

In 2011 werd het gedeelte van de Karel van Manderstraat tussen de
Politieke Gevangenenstraat en de Bonestraat, dat in steenslag was
aangelegd en dat veelvuldig wordt gebruikt door de schoolgaande
jeugd, verhard met grote betontegels.

In oktober 2010 schreven we reeds in ons blad ZEG 8760 dat voor
het fietspad langs de Gentstraat nog een lange weg te fietsen was.
We hopen dat deze werken, die zich uitstrekken over de gemeenten
Dentergem, Oostrozebeke en Meulebeke in 2014 eindelijk kunnen
starten. Hoop doet leven.

De Brugsesteenweg N50 ter hoogte van ’t Veld zal een grote wijziging
ondergaan. Het snelheidsregime van de N50 zal overal terug
gebracht worden naar 70 km/u en op de wijk ’t Veld naar 50 km/u.
In eerste instantie wordt het kruispunt van de N50 met de
Veldmolenstraat aangepakt. Ten einde de snelheid te remmen zal er
op dat kruispunt gebruik gemaakt worden van een licht verhoogde
middenberm.  Deze werken zullen, als het weer het toelaat, spoedig
uitgevoerd worden.
Als de evaluatie door de Provinciale Auditcommissie en de
Gemeentelijke Begeleidingscommissie positief bevonden wordt,
wordt er gedacht om de middenberm uit te breiden vanaf de
Elbestraat tot aan de Maeneghemstraat  
De eenrichtingsfietspaden langs beide zijden van de N50 blijven
behouden, maar tussen de Elbestraat en de Maeneghemstraat komt
een dubbelrichtingsfietspad zodat de fietsers ter hoogte van de
Veldmolenstraat de N50 veilig kunnen oversteken. Het kruispunt van
de N50 met de Veldmolenstraat wordt afgesloten voor autoverkeer
om daar een veilig oversteekplaats voor fietsers en voetgangers te
maken.

In de Gemeentelijke Begeleidingscommissie werd de startnota voor het
heraanleggen van het fietspad langs de Steenovenstraat besproken.  Er
wordt geopteerd voor een dubbelrichtingsfietspad van 2,50 m breed dat
aansluit op het fietspad van Oostrozebeke.
Tussen de rijweg en het fietspad komt een groenstrook van 2,00 m
breed. Plaatselijk is er bebouwing aanwezig. Daar wordt de tussen-
strook 50 cm breed met paaltjes.
Gezien deze werken gecombineerd zullen worden met het ontdubbe-
len van de riolen, hopen we op een snelle ( 2015 ? ) toezegging door
de hogere overheid van de nodige subsidies.

In de begroting 2012 hebben we reeds een startbedrag voorzien
voor het fietspad langs de Oostrozebekestraat.
Tussen de grens met Oostrozebeke en het kruispunt met de
Paanderstraat wordt een dubbelrichtingsfietspad van 2,50 m breed
aangelegd dat gescheiden wordt van de rijweg door een groenstrook
van 2,00 m breedte.
Vanaf  het kruispunt met de Paanderstraat tot aan de Citroenbeek
komt er aan beide zijden een verhoogd eenrichtingsfietspad,
gescheiden door een 30 cm brede greppel en een verhoogde boord-
steen van 20 cm breed. De werken worden voorzien in 2013.

Ook bij de heraanleg in 2012 van de Ter Borchtlaan zal extra aan-
dacht gegeven worden aan de zwakke weggebruiker.

Veilig op weg met de fiets

De eerste fase van de vernieuwing is afgewerkt. 
We hopen nu op een snelle afhandeling van de tweede fase.

Door de relighting van sportzaal en kleedkamers en door de plaatsing van zonne-
panelen dringen we de hoge energiekost van Ter Borcht drastisch terug.

De 12 sociale huurappartemen-
ten en één woning zijn afgewerkt
en toegewezen. Deze realisatie
van huisvestingsmaatschappij 
De Mandel zorgt er mee voor 
dat Meulebekenaren betaalbare 
huisvesting in eigen gemeente
vinden. Het  Ocmw zal het 
gelijkvloers aankopen voor
Lokaal opvanginitiatief, crisis-
woning en doorgangswoning.
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Zorgen voor het welzijn van 11 000 inwoners, dat is de taak van een
gemeentebestuur ! 
We moeten er dus in de eerste plaats voor zorgen dat het gemeente-
personeel in goede omstandigheden hun werk ten dienste van onze
bevolking kan verrichten. Dit veronderstelt voortdurende investeringen
in personeel, gebouwen en materieel, informatica, werkomgeving, …

Het aanpassen aan de veranderende noden ( bijvoorbeeld kinderop-
vang) en het onderhouden van het gemeentelijk patrimonium, de her-
aanleg en onderhouden van de wegenis, de aandacht voor de zwakke
weggebruiker (aangepaste signalisatie, aanleg van voet- en fietspa-
den) , de verplichte ontdubbeling van het rioleringsnet,… brengen ook
steeds nieuwe investeringen met zich mee.

De voornaamste investeringen voor 2012 zijn :

- Aanleg en onderhoud wegenis: € 2.000.000
- Uitbreiding kinderopvang, door het grote succes van deze dienst
zijn we verplicht om de nodige verbouwingen te doen: € 600.000
- Onderhoudswerken aan de technische installaties van Ter Borcht:

€ 538.000
- Heraanleg van de Ter Borchtlaan:                        € 400.000
- Bouwen van lokaal voor de speelpleinwerking: € 200.000
- Aanleg en onderhoud van voetpaden: € 200.000
- Onderhoudswerken aan de gemeentelijke gebouwen: € 175.000
- Informatica voor de gemeentelijke diensten, internet en website:

€ 160.000
- Onderhoudswerken aan beken – oeverversterkingen 
en inkokeringen:  € 150.000
- Onderhoudswerken aan de technische installaties: € 120.000
- Aanleg en vernieuwen van de paden op het domein Ter Borcht:

€ 120.000
- Academie Woord en Muziek – Technische installatie: € 100.000
- Gebouw brandweerkazerne – afzuigsysteem uitlaatgassen:

€ 100.000
- Onderhoud kerkgebouwen, inbegrip herstel torenuurwerk
Marialoop: € 67.400
- Aankoop tractor voor de groendienst: € 50.000
- Aankoop zout- en pekelstrooikar om beter te kunnen doseren:

€ 50.000
- Fietspad Oostrozebekestraat – startbedrag voor de voorbereidende
werken; de eigenlijke werken zijn voorzien in 2013: € 50.000
- Uitbreiding openbare verlichting: € 25.000
- Hernieuwen en onderhoud van de speeltuigen:   € 25.000
- Aanleg buitenterrein voor minivoetbal op domein Ter Borcht:

€ 10.000

Werken, reeds gestart in 2011, 
die nog verder in uitvoering zijn :
- Renovatie gemeentehuis – tweede fase

- Bouwen van de brandweerkazerne en loods voor 
de technische dienst

- Wegenis en rioleringswerken in de Steenstraat

- Aanleg speeleiland Ter Borcht

Er zijn ook nog werken die reeds gepland 

werden in 2011 en die in 2012 worden opgestart : 
- Wegenis en rioleringswerken in de Astridlaan

- Heraanleg parkeerstroken in de Veldstraat (parkeerplaatsen 
voor zwaar verkeer buiten de dorpskom)

- Heraanleg Schutterijstraat

- Bouwwerken muziekacademie

- Aanpassing sanitair Ter Borcht

- Beregeningsinstallatie voetbalveld Ter Borcht

- Herstel Marialoopsteenweg en Nijverheidsstraat

- Heraanleg paden op kerkhoven

- Pompgemaal op Bonebeek (waterbeheersingwerken Deevebeek)

Een greep uit de investeringen 2012

Aan de Vondelsite, kant Karel van Manderstraat verrijst straks de nieuwe academie
voor muziek en woord. Als de brandweer haar intrek heeft genomen in de nieuwe
kazerne, komt hier ook een nieuw deel voor buitenschoolse kinderopvang.
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Bij het begin van deze legislatuur deed ik een oproep tot de andere
fracties om mee te werken met CD&V .  Helaas, het werk van de oppo-
sitie bestond vooral, zo niet uitsluitend, uit het spuwen van negatieve
kritiek.  Positieve, opbouwende voorstellen vielen nauwelijks of niet te
bespeuren.  Het politieke werk van de oppositie bestond in een perio-
de van vijf jaar uit hooguit enkele nutteloze puntjes in de gemeente-
raad.  Denk maar aan de vragen waarvoor iedere Meulebekenaar zich
gewoon tot de technische dienst kan wenden of de puntjes over wer-
ken die al gepland  en/of in voorbereiding waren, en zo meer …

De kopstukken van de oppositie legden zich vanaf de start toe op het
spelen van de man in plaats van de bal.  Eerst konden ze de verkie-
zingsuitslag niet verwerken en dienden ze dan maar enkele klachten
in.  Ook de jaren daarna bleef het bij valse beschuldigingen en ver-
dachtmakingen. De zeer vele klachten om mensen zwart te maken wer-
den totnogtoe dan ook allemaal als onterecht afgewezen !   

Nu de gemeenteraadsverkiezingen in zicht komen,    steekt ook de ver-
kiezingskoorts op.  De oppositie realiseert zich dat ze zelf nog niets
opgebouwd heeft of daartoe bijgedragen heeft. Om toch maar de pers
te halen, slaat ze daarbij wild om zich heen. Zelfs laster en leugens
worden niet geschuwd.  We zullen ook deze ten gepaste tijde, bij de
afronding van de dossiers, klaar en duidelijk rechtzetten.  

Terwijl de oppositie met valse informatie amok probeert te maken, zetten
onze mandatarissen zich dagdagelijks in voor een welvarend Meulebeke.
Met goede resultaten; deze ZEG 8760 toont dit uitvoerig aan !

Inmiddels blijven wij zoals in het verleden steeds open staan voor al
jullie bemerkingen en voorstellen om correcties door te voeren waar
nodig, verbeteringen aan te brengen en eventueel nieuwe initiatieven
te starten.  Niet door het verstoren van de openbare orde naar aanlei-
ding van een gemeenteraadszitting, maar via zitdagen, plaatsbezoe-
ken, hoorzittingen,  ontvangsten,  informatievergaderingen,  telefoon-
tjes,  inspraakkaarten, mailtjes,  brieven, en zo meer… staan wij voor
iedereen open, van jong tot oud, van alle rang of stand.  U kunt verder
op ons rekenen !

Daniël Vanpoucke

UITNODIGING
Wij nodigen u alvast  uit om volgende 

data in uw agenda te noteren:

Vrijdag 9  maart : 
CD&V- kaarting in de Paanderschool

Zondag  17 juni : 
CD&V – gezinsdag met barbecue

Op 5 december werd de eerste fase van de waterbeheersingwerken
afgerond. Dit project omvat in hoofdzaak de bouw van het water-
spaarbekken en inrichtingswerken aan de Devebeek ter hoogte van
de Brouckenstraat.

Het waterspaarbekken zal irrigatiewater voor de land- en tuinbouw
bieden. Hierbij werden verschillende zaken in acht genomen: een
goede bereikbaarheid, een aanvaardbare grondverwerving, een vol-
doend groot afwateringsgebied en de beperkte afstand tot de groen-
teproducerende bedrijven.

Het bekken kan, mede door de werken op de Devebeek, overvloedi-
ge regenbuien opvangen. 

Een gedeelte van de uitgegraven grond werd reeds aangevoerd voor
de aanleg van een grondberm als waterkering over 1.6 km langs
Randweg, Pittemstraat  tot Robrechtegemstraat.  Naast de reeds
aangelegde bijkomende koker onder de Randweg, de werken op de
Bonebeek en het nog af te werken pompgemaal moet het weer nu
nog enkele maanden meezitten om vele Meulebeekse gezinnen en
bedrijven voor de toekomst te beschermen tegen wateroverlast . 

Waterbeheersing

VERKIEZINGSKOORTS?


