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oktober 2012

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

Onze CD&V-kandidaten van lijst 7
In deze Zeg stellen wij u onze CD&V- kandidaten voor.
Wij zijn er van overtuigd dat wij een sterke ploeg hebben. 

Zoals we in de vorige  editie  schreven: ‘Er staat een ploeg 
klaar om nieuwe initiatieven te starten. Een mix van ervaring 
en vernieuwing bekwaamt en vormt zich verder en staat open 
voor iedereen, van jong tot oud, van alle rang of stand. U kunt 
op hen rekenen.’

Wij geven u in deze Zeg ook de prioriteiten uit ons  
beleidsprogramma mee. 

Wij drukken met dat programma vooral onze visie uit.
Het geeft het kader aan van de grote doelstellingen die wij  
willen realiseren. 

We vertrekken met een gezonde financiële situatie. We zullen 
er – ondanks de verminderde inkomsten vanuit de hogere over-
heid en het toenemend takenpakket voor de gemeente - over 
waken dat ook de lasten laag gehouden worden, zoals CD&V dit 
in het verleden altijd deed.

Het beleid  van de voorbije jaren werd gekenmerkt door belang-
rijke investeringen in infrastructuur, op gebied van verkeers- 
veiligheid, op cultureel, sportief, ecologisch en sociaal vlak.
Deze  beslissingen door onze CD&V- mandatarissen genomen, 
zullen in de toekomst zeker renderen en er voor zorgen dat 
Meulebeke verder in beweging blijft. 

De komende zes jaren wil CD&V – Meulebeke de verworven-
heden bevestigen en verfijnen, ten gunste van de welvaart en 
het welzijn van elke inwoner. 

Dat  is onze duidelijke ambitie !

Dat is het engagement dat alle kandidaten van onze ploeg  
samen aangaan !

1
Gaversdreef 6 • 57 jr • w met Viviane Lecluyse • Vader v Joke en Wouter • Opa v Julie, Seppe, Nand en Sem

Beroep:    Deeltijds Leraar PTI Kortrijk
Politiek: Voorzitter OCMW
 Schepen van Huisvesting
 Lid Raad van Bestuur Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel
 Lid Raad van Bestuur Regionaal Sociaal Verhuurkantoor
 Lid Raad van Bestuur Woonwinkel Regio Tielt

Hij is o.a. actief als :
 Secretaris Volkstuinen , lid van talrijke Meulebeekse verenigingen

Dienstverlening is voor Luc zijn dagelijkse bezigheid. Je doet nooit vergeefs op hem beroep.
Hij heeft zich de afgelopen jaren ten volle ingezet om het OCMW verder uit te bouwen tot een dienstencentrum waar 
we als Meulebekenaren terecht trots mogen op zijn.

Luc  VULLERS
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Elbestraat 15 • 59 jr o Echt. v Bernard Dobbels • Moeder v Philippe en Charlotte • Oma v Alice, Hélène en Gaston

Beroep:    Landbouwster
Politiek: Gemeenteraadslid

Zij is o.a. actief als :
 Lid KVLV en Markant
 Lid Adviesraad CM

Christine is een stille werker die zich wil inzetten voor de bevolking van Meulebeke  
en vooral  voor de land- en tuinbouwers.

Christine  DOBBELS-GOETHALS

4
Veldstraat 1C • 54 jaar • Echtgenote van Guido Callens • Moeder van Karel, Frederik, Simon en Andries

Beroep:    Verpleegkundige
Politiek: Schepen van Cultuur & Communicatie, Gezin- en Seniorenwerking (2007-2009)
 Schepen van Financiën, Personeel en Patrimonium (2010-2012)

Zij is o.a. actief als :
 Lid van Femma, Markant, KVLV, BGJG, Davidsfonds en …
 Oud-bestuurslid Oudercomité

Nele is de dochter van wijlen-burgemeester Paul Gelaude uit Pittem en kreeg zo de politiek met de paplepel inge-
geven. Nu een druk huisgezin met vier grote zonen wat minder aandacht vergt wil zij zich verder inzetten voor het 
welzijn binnen de gemeente. Wie haar tijdens de voorbije legislatuur heeft leren kennen, weet wat “inzet” voor haar 
betekent. Haar interesse gaat vooral uit naar cultuur, gezinswerking, seniorenbeleid, personeel en de zorgsector.

Nele  CALLENS-GELAUDE

3
Pittemstraat 124 • 45 jaar • Gehuwd met Kathleen Debuf • Vader van Anthony en Julie

Beroep:    Zaakvoerder DV Foods nv
Politiek: Schepen van Ruimtelijke Ordening,  Economie en Handel, Sport,  Feestelijkheden en Toerisme

Hij is o.a. actief als :
 Bestuurslid UNIZO Meulebeke
 Bestuurslid Gewest UNIZO
 Ondervoorzitter van KFC Meulebeke
 Lid Landelijke Gilde

Dirk staat voor een open en eerlijk beleid ,die zich ter beschikking stelt voor alle bewoners, ongeacht hun leeftijd, 
stand of categorie. Welzijn en welvaart creëren voor alle burgers moet de uitdaging zijn voor de komende jaren.

Dirk  VERWILST

5
Vredestraat 7 • 67 jaar • Gehuwd met Lea Symoen • Vader v Ann en Els • Opa v Norah, Eryn, Kaat en Lieze

Beroep:    Gepensioneerd Industrieel Ingenieur
Politiek: Schepen van Financiën, Ruimtelijke Ordening, Personeel en Patrimonium (2007-2009)
 Gemeenteraadslid sedert 2001
 Politieraadslid MIDOW sedert 2002
 OCMW-raadslid van 1995 tot 2001 en vanaf 2010 tot heden
 Ondervoorzitter CD&V-Meulebeke
Hij is o.a. actief als :
 Lid ACV en ACW
 Lid biljartclub DOS in De Gilde
 Lid biljartclub De Deevestoters
 Lid sectorcomité Gaselwest – sector Tielt
Beroepshalve leerde Omer met heel wat dossiers en cijfers omgaan. Een gezond financieel gemeentebeleid is dan 
ook één van zijn prioriteiten, want daar begint alles mee. Hij wil ook ijveren voor een sociaal beleid, zowel voor jonge 
gezinnen als voor senioren. Vooral de zwakkeren in onze maatschappij verdienen zijn bijzondere aandacht.

Omer  WILLEMS
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6
Oude Paanderstraat 19 • 46 jaar • Echtgenoot van Sabine Van Overbeke • Vader van Fien, Michiel en Jasper
Beroep:    Deeltijds technisch medewerker Inagro (onderzoek in land- en tuinbouw)
Politiek: Schepen van Jeugd, Milieu en Openbaar Groen
 Gemeenteraadslid sedert 1994
 Provincieraadslid van 2000 tot 2006
 Bestuurslid IVIO 
 Bestuurslid Waterschap Mandel-Deevebeek
 Penningmeester CD&V-Meulebeke
Hij is o.a. actief als:   Lid Landelijke Gilde, KLJ Meulebeke
 Lid Milieuraad, Jeugdraad, Gezinsbond en Gezinswerking Landelijke Beweging

Danny is een geboren Meulebekenaar en getogen op de Paanders. Hij heeft een boontje voor bloemen, planten, aard-
beien en het landelijke in het algemeen. Hij heeft vooral oog voor detail en de afwerking, want het zit hem veelal in de 
kleine dingen. Voor Danny is een losliggende voetpadtegel even belangrijk als het vernieuwen van een volledige straat.

Danny  BOSSUYT

8
Bosweg 8 • 47 jaar • Echtgenoot van Nadine Van Compernolle • Vader van Charlotte en Elise 

Beroep:    Industrieel Ingenieur
Politiek: Nieuwkomer op de CD&V-lijst

Hij is o.a. actief als :
 Bestuurslid Feestcomité ‘t Veld

Luc is afkomstig uit Emelgem waar zijn vader aannemer van landbouwwerken was en zijn moeder een kruideniers-
winkel uitbaatte. In zijn jeugd was hij sociaal geëngageerd als bestuurslid van KLJ Izegem. Sinds zijn huwelijk woont 
hij op de ouderlijke hoeve van zijn moeder.
Als opvolger van Géry Claerhout in het feestcomité van ’t Veld wil hij zich, zoals zijn voorganger, via de gemeentepo-
litiek verder inzetten voor heel de gemeente.

Luc  DEBACKERE

7
Elbestraat 10 • 56 jaar • Gehuwd met Frank Vroman • Moeder v Elke en Anke • Oma v Robbe, Ella en Yuna
Beroep:    Uithuis werkende vrouw
Politiek: Voorzitter CD&V-Meulebeke
 OCMW-raadslid
 Lid Raad van Bestuur OC Vondel
 Lid Raad van Bestuur Ter Borcht
Zij is o.a. actief als :
 Bestuurslid PWA en vzw Net-Werk
 Lid Markant
 Vormselcatechiste

Gezien haar man Frank Vroman een rasechte Meulebekenaar was, kwam Claire met haar gezin in 1986 in Meulebeke 
wonen, waar ze zich al goed ingeburgerd heeft. In 2000 nam ze de uitdaging aan om in de politiek te stappen om 
zodoende te kunnen bijdragen aan de verdere uitbouw van onze gemeente, zowel voor jong en oud, voor werknemer, 
middenstander of landbouwer.

Claire  VROMAN-DECAVEL

9
Molenstr. 21 • 53 jr • Echt. v Dirk Vlaminck • Moeder v Bieke, Elke en  Maaike • Oma v Janne, Fran, Benne, Lore, Staf en Vic

Beroep:    Zelfstandig café-uitbaatster
Politiek: Nieuwkomer op de CD&V-lijst 

Zij is o.a. actief als :
 Wielerclub ‘t Peerdeken

Sinds 1991 is Rita in Meulebeke gevestigd en in 1998 begon ze als zelfstandig café-uitbaatster. In die job heeft ze 
jarenlang de bekommernissen en de verzuchtingen kunnen aanhoren van werknemers en ondernemers, van zelf-
standigen en huisvrouwen, van jongeren en gepensioneerden, van zieke en gezonde mensen, … daarom wil ze zich 
engageren in de gemeentelijke politiek.

Rita  DE COSTERE
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10
Baronielaan 7 • 44 jaar • Echtgenoot van Veerle Rousseaux • Vader van Sander en Merel
Beroep:    ICT Marketing Projectmanager bij Westtoer
 Gastdocent Syntra West – Webmarketing voor kleinschalig logies
Politiek: Nieuwkomer op de CD&V-lijst
Hij is o.a. actief als :
 Voorzitter Cultuurraad Meulebeke
 Voorzitter Beheerraad OC Vondel
 Voorzitter Davidsfonds
 Medeoprichter en bestuurslid Heemkring Mulenbeca
 Initiatiefnemer & organisator Meulebeekse Cultuurprijs
 Recreatief badminton bij Gezinsbond Meulebeke
Gedrevenheid, inzet en een brede maatschappelijk interesse, dat is wat Johan typeert. Voor cultuur en verenigingen 
heeft hij een boontje. Samenwerking en overleg is zijn motto dat hij al jaren toepast in de verenigingen en Meule-
beekse adviesraden waarin hij actief is. Het algemeen welzijn van alle Meulebekenaren verdedigen, daar gaat Johan 
voor!

Johan  TUYTTE

12
Bruggesteenweg 11 • 46 jaar • Moeder van Charlien en Stijn

Beroep:    Bediende
Politiek: OCMW-raadslid

Zij is o.a. actief als :
 Bestuurslid KVLV
 Lid Markant

Als actieve en sociale Meulebekenaar wil Greet meehelpen aan een goede toekomst in een veilige gemeente. 
Ze is een assertieve vrouw die uitkomt voor haar mening. Ze wil er mee voor zorgen dat het in Meulebeke aange-
naam wonen en werken is voor iedereen en dit in respect voor de land- en tuinbouw en het platteland.

Greet  VANHOVE

11
Haandeput 2 • 41 jaar • Gehuwd met Dirk Martens • Moeder van Matthieu, Michiel en Thibo

Beroep:    Landbouwster
Politiek: Nieuwkomer op de CD&V-lijst 

Zij is o.a. actief als :
 Bestuurslid KVLV Meulebeke
 Bestuurslid Feestcomité Marialoop
 Bestuurslid Land- en Tuinbouwcomité Tielt

Ze wil een luisterend oor zijn voor de Meulebekenaar. Door het verenigingsleven komt ze met veel mensen in contact. 
Voor hen wil ze zich inzetten opdat het voor iedereen goed zou zijn in Meulebeke. Als dochter van wijlen-schepen  
Eugeen Seys en uittredend gemeenteraadslid Monique Mahieu wil ze zich, net als haar ouders, inzetten om de  
belangen van de inwoners te behartigen.

Katrien  SEYS

13
Gentstraat 107 • 51 jaar • Moeder van Sofie

Beroep:    Poetsvrouw  in de Gesubsidieerde Vrije Basisscholen van Meulebeke
Politiek: Gemeenteraadslid
 Gemeentelijke vertegenwoordiger in vzw Ter Borcht
 Gemeentelijke vertegenwoordiger bij WVI
 Secretaris van CD&V-Meulebeke

Zij is o.a. actief als :
 Bestuurslid ACV en ACW
 Kernlid Femma - Meulebeke

Lieve is een sociaal, eerlijk en spontaan iemand, met een groot engagement en dienstvaardigheid.
Ze is graag bij de mensen en doet graag aan sport, zoals fietsen, wandelen en zwemmen.

Lieve  DESPLENTER
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14
Kleine Roeselarestraat 4 • 23 jaar • Samenwonend met Jurgen Van Eenooghe

Beroep:    Opvoedster Dagcentrum Pamele
Politiek: Nieuwkomer op de CD&V-lijst 
Zij is o.a. actief als:   
 Oud-lid Chiro Meulebeke
 Amateurfotograaf
 Organisatie éénmalige evenementen, zoals Wicked Festival, ed

Amelie is een frisse wind. Ze houdt van mensen en van uitdagingen. Ze zou graag de jeugdige visie, de gedachten en 
bemerkingen van de nieuwe generatie binnenbrengen en zo samen met anderen een gezond en evenwichtig beleid 
uitwerken dat toekomst gericht is. Amelie is leergierig en van vele werelden thuis. Haar vader en haar vriend zijn zelf-
standig, haar moeder is werkneemster en haar grootouders zijn landbouwers.
Zelf werkt ze als opvoedster bij mensen met een niet-aangeboren handicap.

Amelie  SOENENS

16
Lakenstraat 1a • 32 jaar • Gehuwd met Anneleen Van Parys • Vader van Eléonore 

Beroep:    Tuinbouwer
Politiek: Nieuwkomer op de CD&V-lijst

Hij is o.a. actief als :
 Lid Landelijke Gilde
 Bestuurslid gezinswerking LG en KVLV
 Oud-voorzitter KLJ

Kristof wil zich inzetten voor alle Meulebekenaren omdat ze zich thuis zouden voelen in een veilige en landelijke 
gemeente. Als jonge tuinbouwer wil hij zich op een dynamische manier inzetten voor jong en oud. 

Kristof  VANDE WALLE

15
Tuinwijk 81 • 31 jaar • Echtgenoot van Yurka Vanthournout • Vader van Andrés

Beroep:    Arbeider - biervoerder
Politiek: Nieuwkomer op de CD&V-lijst
Hij is o.a. actief als :
 Lid van de voetbalploegen De Snooker en Studax
 Lid van zaalvoetbalploeg De Gilde
 Bestuurslid Meulebeekse Kroegentocht
 Lid Tennisclub Bosterhout

De aandacht van Francis gaat vooral uit naar sport en beweging voor jong en oud. Ook de Meulebeekse  
jeugdverenigingen krijgen zijn bijzondere aandacht. Kortom, alles wat mensen samenbrengt om  
het sociaal contact te verbeteren, draagt zijn interesse weg.

Francis  CALLENS

17
Veldstraat 12 • 21 jaar • Dochter van Wim Deneir en Claudine Vande Walle

Beroep:    Leerkracht Secundair Onderwijs
Politiek: Nieuwkomer op de CD&V-lijst

Zij was o.a. actief als :
 Bestuurslid Jeugdhuis ’t Vraagteken 

Met haar 21 lentes is Philine onze jongste kandidaat. Politiek heeft haar steeds geInteresseerd en daarom wil ze in 
de voetsporen treden van haar grootvader Frans Deneir. Philine wil zich, als voormalig bestuurslid van het jeugdhuis’t 
Vraagteken, vooral inzetten voor de jeugd en het vrijwilligerswerk.

Philine  DENEIR
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18
Slijterstraat 7 • 45 jaar • Gehuwd met Wim Van Maerrem • Moeder van Arne

Beroep:    Verpleegkundige Spoedafdeling Heilig Hartziekenhuis te Roeselare
Politiek: Nieuwkomer op de CD&V-lijst

Zij is o.a. actief als :
 Lid van Femma

Als verpleegkundige op de spoedafdeling komt zij dagelijks in contact met mensen die het moeilijk hebben  
en kan ze van dichtbij de noden en problemen detecteren.
Nancy wil gaan voor een zorgzame gemeente waar het goed is om te leven, ook voor de zwakkeren  
en zorgbehoefenden in onze gemeenschap. Zij wil dan ook actief ook meewerken aan de verdere uitbouw  
van de seniorenzorg.

Nancy  VANLUCHENE

20
Karel van Manderstraat 11 • 45 jaar • Gehuwd met Patrick Dewiele • Moeder van Lieselot en Ruben
Beroep:    Administratief bediende – aankoper grondstoffen
Politiek: Gemeenteraadslid
 Lid Beheerscomité Intergemeentelijke Samenwerking Wonen  – Regio Tielt
 Lid Beheerraad PWA en vzw Net-Werk
 Lid Beheerraad OC Vondel
 Lid Bibliotheekraad
 Lid Lokaal Overleg Kinderopvang
Zij is o.a. actief als :
 Voorzitter ACW
 Voorzitter Femma
 Bestuurslid ACV
Als voorzitter van FEMMA en ACW-Meulebeke is Karen  ervan overtuigd dat men met sociaal engagement veel kan 
realiseren. Zij zal zich dan ook zo verder inzetten om te komen tot een goed bestuur en dit in het belang van alle 
mensen in Meulebeke.

Karen  VERMEULEN

19
Kapellestraat 104 • 56 jaar • Echt. v Marijke Heyndrickx • Vader v Thijs en Lobke • Opa v Ditte en Seppe

Beroep:    Zelfstandig schrijnwerker
Politiek: Gemeenteraadslid
 Lid Raad van Bestuur VMW (watervoorziening)

Hij is o.a. actief als :
 Bestuurslid van de Gezinsbond
 Bestuurslid van Atletiekvereniging Molenland, afdeling Meulebeke

Wim is naast een gemotiveerd politieker ook een echte teamspeler. 
Hij is uit het goede hout gesneden.

Wim  DEVOLDER

21
Vossekotstr. 19 • 57 jr • Echt. v Myriam Alliet • Vader v Stijn, Tine en Anne • Opa v Wout, Rune, Charles, Lotte en Briek 

Beroep:    Landbouwer
Politiek: Schepen van Openbare Werken, Landbouw en Verkeer
 Lid Raad van Bestuur VMW (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening)

Hij is o.a. actief als :
 Bestuurslid van de Landelijke Gilde
 Voorzitter Feestcomité van Marialoop

Marc is lijstduwer. Met zijn vier legislaturen is hij de langst dienende op onze lijst. Hij is al 24 jaar actief in de Meu-
lebeekse politiek:  6 jaar als OCMW-raadslid, 6 jaar als gemeenteraadslid en 12 jaar als schepen, waarvan de laatste 
legislatuur als schepen van Openbare Werken, Landbouw en Verkeer. Hij is ervaren en gedreven. Door zijn lange staat 
van dienst heeft hij de nodige dossierkennis opgebouwd.

Marc  VANDERMEULEN-ALLIET
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GeZIN
CD&V vindt het gezin en elk duurzaam samenlevingsverband belangrijk voor de 
vitaliteit van de samenleving en voor de toekomst van opgroeiende kinderen.
Daarom vinden wij basisvoorzieningen zeer belangrijk: goed en aangepast  
onderwijs, speel - en ontmoetingsruimtes, een muziekacademie, kwaliteits-
volle en betaalbare kinderopvang door o.a. nieuwbouw en uitbreiding van het  
Berenhuisje en toelage en ondersteuning van private kinderopvang, enz…

CD&V wil kwetsbare mensen kansen geven om mee te kunnen delen in  
welvaart en welzijn. Kinderen hebben recht op opvoeding, bescherming, zorg 
en participatie. Ouderen en personen met een handicap, moeten omringd en  
verzorgd kunnen worden, professioneel en door hun eigen kring. CD&V wenst 
een zorgende overheid die in overleg met alle betrokken actoren private initia-
tieven ondersteunt. Waar nodig moet de overheid zelf initiatieven nemen.

Individuele premies moeten verder gehanteerd blijven als een instrument van 
sociaal beleid. Denken we maar aan geboortepremies, mantelzorgtoelage, aan-
passing van de sociaal-pedagogische toelagen, enz... 

WONeN
CD&V-Meulebeke zal blijven ijveren om aan zijn inwoners betaalbare woningen 
aan te bieden, zowel koop-,  als huurwoningen. Er moet met de hogere over-
heid onderhandeld worden over het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden.
De bestaande huisvestingspremies moeten de aankoop en renovatie van  
oudere woningen stimuleren en tevens helpen om leegstand en verkrotting te 
voorkomen. CD&V-Meulebeke wil deze premies verder toekennen en tevens 
aanpassen aan de stijgende levensduurte. In samenwerking met Sociale  
Huisvestingsmaatschappij De Mandel worden 30 bijkomende serviceflats voor 
senioren gerealiseerd.

SeNIOReN
Door een dynamisch ouderenbeleid willen we er voor zorgen dat ouderen zo 
lang als mogelijk actief blijven binnen onze gemeenschap. Zij zijn onmisken-
baar een meerwaarde voor onze gemeente. De vele initiatieven voor en door 
ouderen, die vaak steunen op vrijwilligerswerk, zullen we verder ondersteunen. 
De uitbouw van de Woonzorgzone OCMW – Sint-Vincentius en de versterking 
van de thuiszorgdiensten zijn prioriteiten van het beleid.

VeReNIGINGSleVeN
Zoals in het verleden zal CD&V-Meulebeke de verenigingen blijven steunen, 
door o.a. : informatie, subsidiëring, logistieke steun, …
Het gemeentebestuur moet de vrijwillige inspanningen van zoveel mensen 
ten volle waarderen, ook in het vastleggen van het beleid en het nemen van  
belangrijke beslissingen. Wij willen de rol van de adviesorganen nog versterken.

RuIMTelIJke ORDeNING
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is opgemaakt. Hiermee wil de  
gemeente werken aan een ruimtelijke visie op lange termijn. Ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen moeten deze visie vertalen in regels.
De ruimte in een gemeente is een schaars goed. De gemeente moet erop 
toezien dat er voldoende ruimte is om betaalbaar te wonen, te werken, te  
ondernemen, te zorgen, ons te ontspannen en te verplaatsen, zowel vandaag 
als in de toekomst

We zullen ijveren voor het behoud van het aanwezig erfgoed. 

ONDeRNeMeN
Alle zelfstandigen die initiatief durven nemen ter bevordering van tewerkstelling 
moeten kunnen rekenen op volledige ondersteuning. Er moet gestreefd worden 
naar een ondernemingsvriendelijk klimaat door goede voorlichting, duidelijke 
bewegwijzering, goede wegeninfrastructuur, een aantrekkelijk centrum, enzo-
voort. Handelaars moeten kunnen rekenen op uitgebreide logistieke steun bij 
acties en initiatieven die de plaatselijke handel promoten.
Met CD&V-Meulebeke willen we de nodige ruimte creëren om te ondernemen. 
Wij kiezen voor het ontwikkelen van het bedrijventerrein ‘Haandeput’, in overleg 
met alle betrokken actoren.
We willen een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en een dynamisch plattelands-
beleid ontwikkelen. Hierin staat het respecteren van het agrarisch gebied als 
open en economische ruimte voor land- en tuinbouw voorop.

De land - en tuinbouwbedrijven hebben een belangrijke bijdrage aan de  
lokale economie. Zij kampen met een steeds meer-ingewikkelde regelgeving.  
De gemeentelijke ambtenarij moet verder vertrouwd gemaakt worden met 
deze regelgeving om een nog betere dienstverlening op gebied van bedrijfs- 
vergunningen en milieunormen te verzekeren.

SPORT
Een goed sportbeleid moet laagdrempelig zijn en bepaald worden in overleg 
met de lokale actoren. CD&V wil blijvende inspanningen doen voor het aantrek-
kelijk maken en het optimaal gebruik van het sportcomplex Ter Borcht. Dit moet 
zorgen voor een expansief sportbeleid. Er moet overwogen worden om een 
extra financiële ondersteuning te voorzien voor startende sportverenigingen , 
vooral voor disciplines waarvoor in Meulebeke nog geen clubaanbod is.

bRANDWeeR
Met CD&V-Meulebeke zullen we er op toezien dat de brandweer binnen de 
nieuwe brandweerzone haar dienstverlening optimaal kan uitvoeren. De nieuwe 
brandweerkazerne is daarbij een belangrijke troef.

OPeNbARe WeRkeN, VeIlIGHeID eN VeRkeeR
Verkeersveiligheid is een zaak van elke bewoner en heeft vooreerst te maken 
met de juiste mentaliteit ! 

De gemeente voerde een bedrijvensignalisatieplan in.  Er zou echter nog 
meer controle moeten zijn op zwaar verkeer dat de verbods- en gebodstekens  
negeert. Wat we nu al doen, maar wat in de toekomst nog kan verbeteren, is 
de Meulebeekse bedrijven helpen om hun leveranciers nog beter te informe-
ren over hoe je best de verschillende nijverheidszones kunt bereiken. Er moet 
een studie gemaakt worden van het parkeerprobleem. De grote parkings moe-
ten beter aangeduid worden. Onze landelijke wegen krijgen het steeds harder 
te verduren. Goed onderhoud is belangrijk. Wij willen dat er nog bijkomende  
uitwijkstroken worden aangelegd. 
Met CD&V-Meulebeke willen we een degelijke en goed verzorgde wegmarkering, 
die de veiligheid van de zwakke weggebruiker ten goede komt.
Bij aanleg van voetpaden zullen we oog hebben voor ouderen en andersvaliden.
Uitbreiding van de strooidienst bij gladde wegen is noodzakelijk, vooral op  
hellende straten.
Er wordt werk gemaakt van meer en veiligere fietspaden, in het bijzonder 
langs de grote invalswegen. De voet- en fietspaden moeten goed onderhouden  
worden. Er moet een reinigingsplan komen voor de fietspaden (veegwagen). 
Fietspaden moeten op kritieke plaatsen voorzien worden van extra wegmarke-
ringen in een ander kleur om de veiligheid te bevorderen. Het is de bedoeling 
in de Ter Borchtlaan werken uit te voeren  voor een veiliger verkeer en ook 
fietspaden te voorzien. Er moet steeds duidelijk gecommuniceerd worden over 
de geplande wegeniswerken.

MIlIeu
• Afwatering en erosiebestrijding
 Wat betreft de afwatering dienen de kwetsbare punten grondig aangepakt. 

Naast de reeds gerealiseerde werken dienen dan ook prioritair de volledige 
waterlopen en waterafvoeren van Meulebeke onder de loep genomen te 
worden. Gans deze studie dient te gebeuren in samenspraak, in overleg en 
vooral in samenwerking met de provincie en de ons omringende gemeen-
ten. Erosiebestrijding, grondig onderhoud van grachten en duikers, goede 
waterbeheersing

• Bermen:
- Maaien en het gras op meer plaatsen opzuigen zodat grachten niet  

verstoppen
- Nazorg organiseren na het maaien: maaien rond palen,duikers nakijken 

en kleine hoeken maaien .
• CD&V-Meulebeke wil de gemeente verfraaien.  Bloemen en planten moeten 

meer in het straatbeeld voorkomen en dienen goed onderhouden te worden.  
Ook de bestaande groenzones moeten onderhouden worden.

COMMuNICATIe
• De gemeente moet een belangrijke plaats in haar communicatiebeleid toe-

kennen aan moderne communicatiemiddelen zoals digitale nieuwsbrieven, 
websites, …

• De inwoners moeten in de nabije toekomst online 24/24 uur steeds met 
hun vragen terecht kunnen en de stand van hun dossier/ vraag steeds  
kunnen raadplegen. 

• Inschakelen en gebruik maken van sociale media. Dit is belangrijk om  
jongeren te bereiken. 

• De gemeentelijke website (met UIT- kalender) moet de verenigingen de  
gelegenheid bieden om zelf hun activiteiten in te vullen en kenbaar te maken.

• Zo veel mogelijk alle documenten online ter beschikking stellen.
• Online beschikbaarheid van gemeentelijke infrastructuur openstellen, zodat 

je steeds ziet wanneer een zaal, sportterrein enz. nog vrij is met daarbij de 
mogelijkheid om online infrastructuur te kunnen reserveren

Wie het volledige programma wenst, kan dit lezen op onze website  
www.meulebeke.cdenv.be  of op eenvoudig verzoek verkrijgen bij onze kandidaten.

  Enkele hoofdpunten uit ons CD&V-programma
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1 Vullers luc

2 Dobbels-Goethals Christine

3 Verwilst Dirk 

4 Callens-GelauDe nele

5 willems omer 

6 bossuyt Danny

7 Vroman-DeCaVel m. Claire

8 DebaCkere luc

9 De Costere rita

10 tuytte Johan

11 seys katrien

12 VanhoVe Greet

13 Desplenter lieve

14 soenens amelie

15 Callens Francis

16 VanDe walle kristof

17 Deneir philine

18 VanluChene nancy

19 DeVolDer wim

20 Vermeulen karen

21 VanDermeulen-alliet marc 

   Hoe geeft u een volmacht?

u heeft twee documenten nodig om  
een volmacht te geven:
• Het volmachtformulier A95: U vindt dat document op de site  

‘Vlaanderen kiest of via de gemeente.
• Een attest dat bewijst dat u zelf niet naar het stemlokaal kan. 

u geeft de volmacht:
• door allebei het volmachtformulier in te vullen en te ondertekenen
• het attest bij dit formulier te voegen.

Waar en hoe stemmen met volmacht ?
De volmachtkrijger moet dit doen in het stembureau dat op uw oproe-
pingsbrief staat.

Hij moet volgende documenten kunnen voorleggen:

• zijn eigen identiteitskaart
• zijn eigen oproepingsbrief
• uw oproepingsbrief
• het volmachtformulier
• het attest

Wenst u aan één van onze kandidaten een volmacht te geven of bent u 
minder mobiel en wenst u naar het stemlokaal gevoerd te worden, dan 
kan u contact nemen met onze CD&V-voorzitter Claire Decavel op tel. 
051 / 48 65 04 of  0472 / 48 32 62.

   Hoe stemt u best ?
•  Blijf op dezelfde lijst: CD&V onder nr. 7
 
•  Maak het bolletje rood NAAST de naam
 van meerdere kandidaten van uw keuze
 
• Oefen even thuis op een model en neem
 het voorbeeld mee naar het stembureau
  

Aandacht: 
 -  Vergeet uw oproepingsbrief en uw
 identiteitskaart niet !

kiezen voor Meulebeke lijst 7
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