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Periodiek van CD&V-Meulebeke • Verantw. uitg. : O. Willems, Vredestraat 7, Meulebeke • 34e jaargang                                     
M e u l e b e k e

Anno 1982 nam ik als lijsttrekker voor het eerst 
deel aan de gemeenteraadsverkiezingen.  
Onze slogan was: “Door vernieuwing en ervaring,  
in eenheid naar de meerderheid”.
De geschiedenis herhaalt zich.  Nu mag ik de fakkel 
doorgeven aan een nieuwe ploeg. Zoals dertig jaar 
geleden, heeft ook dit team heel wat troeven.
Luc Vullers is lijsttrekker van onze ploeg.

Naast Luc nemen vijf schepenen uit de huidige  
legislatuur opnieuw deel aan de verkiezingen: 
Dirk Verwilst, Nele Gelaude, Omer Willems,  
Danny Bossuyt en lijstduwer Marc Vandermeulen.   
Zij staan borg voor ervaring en deskundigheid  
binnen de verschillende domeinen van het beleid.                                                                                                                    
Met hen staan eveneens zes uittredende  
gemeente- en OCMW - raadsleden klaar om nieuwe 
uitda-gingen aan te gaan.
                                                                                                                                                                                               
Negen nieuwe kandidaten ten slotte versterken 
de ploeg met jonge, frisse ideeën. Zij worden niet  
zomaar het politieke veld ingestuurd.  Naast de  
samenwerking met ervaren collega’s, kunnen zij  
rekenen op begeleiding en bijkomende vorming.

De oppositie daarentegen bereidde zich de voor-
bije  legislatuur vooral, zo niet uitsluitend, voor 
door het spuwen van negatieve kritiek.  Positieve, 
opbouwende voorstellen vielen nauwelijks of niet 
te bespeuren.  Het politieke werk van de opposi-
tie bestond in 6 jaar tijd uit hooguit enkele puntjes 

in de gemeenteraad.  Denk maar aan de vragen 
waarvoor iedere Meulebekenaar zich gewoon tot 
de technische dienst kan wenden of de puntjes 
over werken 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 verkiezingsuitslag niet 
verwerken en dienden ze dan maar enkele klachten 
in.  Ook de jaren daarna bleef het bij valse beschul-
digingen en verdachtmakingen. De zeer vele klach-
ten om mensen zwart te maken werden  dan ook 
allemaal als onterecht afgewezen !                                                                                                                                  
Inmiddels zetten onze mandatarissen zich dagdage-
lijks verder in voor een welvarend Meulebeke.  Met 
goede resultaten; deze ZEG 8760 toont dit opnieuw 
aan !
Natuurlijk blijft er nog veel te doen en kan er nog 
veel verbeterd worden.  Daarom blijven wij zoals 
in het verleden steeds open staan voor al jullie  
bemerkingen en voorstellen om correcties door 
te voeren waar nodig  en verbeteringen aan te  
brengen.  Daarenboven staat een  ploeg klaar om  
nieuwe  initiatieven te starten.  Een mix van ervaring en  
vernieuwing bekwaamt en vormt zich verder en  
staat  voor iedereen open, van jong tot oud, van 
alle rang of stand.  U kunt  op hen rekenen !

Daniël Vanpoucke, uittredend burgemeester

Bedankt burgemeester 
Daniël Vanpoucke !
Gedurende meer dan een generatie was  
Daniël de onbetwiste burgemeester van onze 
gemeente. Op alle vlakken (wonen en welzijn, 
infrastructuur, sport, cultuur, …) heeft hij  een 
stempel gedrukt op het beleid en het uitzicht 
van onze gemeente. Hij was een man van over-
leg, relativeren, wikken en wegen en langzaam 
maar beslist laten groeien van belangrijke  
beleidskeuzes, maar ook van de ‘kleinere’  
dagelijkse beslissingen.

Wij wensen Daniël en zijn echtgenote 
Henriette nog vele mooie jaren en op 
tijd en stond zijn Rodenbach !

CD&V 
meulebeke

Een nieuwe ploeg, 
     een nieuwe start
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KIJK EENS OM JE HEEN !
   CD&V – Meulebeke heeft geantwoord met daden !

Jeugd en Gezin 

• Kinderopvang: vernieuwing meubilair en speelmateriaal, invoeren toegangscontrole, …

• Aanleg van wijkspeelzones o.a. Biezaardhof, Vlaswijk, Spichtenstraat, …

• Ondersteunen onthaalouders: invoeren van jaarlijkse premie (250 EUR) en 20 gratis 

vuilniszakken 

• Aanleg Robinsoneiland Ter Borcht 

• Aankoop nieuwe speeltoestellen voor speelplein en kleuterspeelplein

• Openstelling van Kabouterbos en Kapellebos

• Omgevingswerken jeugdlokalen: aanleg van de groenzone en afsluitingen

• Gratis vuilniszakken : 10 per gezin vermeerderd met 5 per inwonend kind en  

20 voor stoma- en incontinentiepatiënten.

Bibliotheek / O.C. Vondel
• Inrichten van leeszaal Lucifer
• De bib in de klassen (samenwerking met Lager Onderwijs Marialoop, ’t Veld en de Paanders)• Uitbreiding van de informatica
• Aankoop verplaatsbaar podium• Volledig nieuwe geluidsinstallatie•  Cultuur voor iedereen via projecten zoals  Le Combat de Marialoop”, “Wij Varkenland”  en “Alles Beweegt” (OCMW)

Communicatie

• Nieuwjaarsontmoeting met alle inwoners 

• Jaarlijkse ontmoeting met en infovergadering 

voor nieuwe inwoners

• Creëren van eigentijdse huisstijl en logo 

• Nieuwe website voor gemeente en OCMW

• Opmaak van een presentatiefilm over Meulebeke

Sport en recreatie
• Fietsstalling op het sportdomein en aan het speelplein • Aanleg omnisportterrein voor buitensporten• Opknapbeurt looppiste

• Drainage sportterreinen
• Automatisch beregeningssysteem voor voetbalterrein 1• Aanleg voetbalterrein voor ‘de duiveltjes’• Nieuwe skatepiste

• Installeren van buitencamera’s (veiligheid)• Aanleg sportvloer in sporthal
• Bouw dakterras cafetaria Ter Borcht• Bouw nieuw slaappaviljoen bivakhuis De Miere
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Openbare werken
• Heraanleg Goethalsplaats, Marialoopplaats• Schoolomgeving Sint-Antonius
• Variabele borden ’30 km zone’• Heraanleg van diverse wegen met rioleringswerken: o.a. Pittemstraat, Schutterijstraat, 

Steenstraat, Koornzakstraat, Oude Diksmuidse Boterweg, Kortestraat, …
• Heraanleg van wegen: o.a. Oude Paanderstraat, Hoogstraat, Baljuw Vermeulenstraat, 

Peerdestraat, Bonestraat, …
• Onderhoudswerken aan wegen: o.a. Oostrozebekestraat, Elbestraat, Slabancestraat, 

Maeneghemstraat, Marialoopsteenweg, Bloemgatstraat, …• Voetpaden: o.a. Wetstraat, Vredestraat, deel Vuilputstraat, Kasteelstraat, Statie-
straat, deel Bonestraat, Ommegangsdreef, OLV-straat, Barnumstraat, Valkenhof, 
Oude Tieltstraat, …

• Aanleg verkeersplateau Ter Borchtlaan• Heraanleg van de marktplaats
• Waterbeheersingswerken: pompgemaal op Bonebeek• Aankoop strooiwagen met instelbare strooibreedte 

Milieu
• Aankoop van een veegmachine

• Uitbreiding bebloeming

• Plaatsen van nieuwe afvalbakken en hondenpoepzuiltjes 

• Aankoop gronden voor uitbreiding van kerkhof ’t Veld

• Aandacht voor begraafplaatsen :  aanbrengen van grondplannen in vitrinekasten, bij-

plaatsen van zitbanken, voorzien van gietrekken, heraanleg van paden, aanleg van een 

sterrenweide (foetusbegraafplaats),…

•  Opfrissing en aanleg van diverse groenzones (Randweg/Tuinwijk , Kerkemeersstraat, …)

• Sensibiliseren rond zwerfvuil (zwerfvuilactie, bordjes ‘Net Opgeruimd’)

• Uitbreiden van opzuigen grasmaaisel (14 km)

• Heraanleg rondepunten

• Uitbaggeren kanalen Ter Borcht

• Invoeren premie voor verwijderen of opvullen van ondergrondse mazouttanks

• Invoeren premie voor bouwadvies (Zonnewindt) 

Gemeenteraad: CD&V-fractie
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Patrimonium 

• Renovatie gemeentehuis

• Bouw brandweerkazerne en technische loods

• Nieuwe vloer zaal Mouterij

• Herstellen schoorsteen brouwerij

• Werken aan de luchtkanalen en ventilatoren in het zwembad 

• Energiebesparende maatregelen Ter Borcht 

 (relighting, zonnepanelen)

• Bouw nieuwe brug Ter Borcht

Economie en ondernemen
• Verbreding Kleine Roeselarestraat als toegang tot bedrijf Vergro
• Invoeren van kortparkeren voor handelszaken• Verwezenlijken van het bedrijfscirculatieplan• Aanzet tot het realiseren van een nieuw bedrijventerrein• Aanleg parking in Grote Roeselarestraat voor opleggers  en vrachtwagens

• Starterspremie voor handelaars en ondernemers.• Financiële ondersteuning bij diverse activiteiten,  belgerinkel – batjes en kerstmarkt

Sociaal huis en OCMW 

• Energiebesparende maatregelen: zonnepanelen, 

relighting

• Renovatie Bloemenhove

• Uitbouw van de thuiszorgdiensten

• Uitbouw van het sociaal Huis

• Preventiecampagnes rond gezondheid en welzijn

• Toegankelijkheid verbeteren: heraanleg ingangen 

en automatische schuifdeuren

• Opstart gemeente/ocmw regionale samenwerking 

Woonwinkel

OCMW-raad: CD&V-fractie
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