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Beste 

Meulebekenaar,

Met onze eerste “ZEG” na de gemeenteraadsver-
kiezingen, wil ik beginnen met iedere CD&V-kiezer 
te danken voor het vertrouwen dat wij met de hele 
ploeg kregen op 14 oktober 2012. Wij zijn terug de 
grootste partij geworden dank zij uw steun en ver-
trouwen.

Daarnaast wil ik jullie persoonlijk en oprecht dan-
ken voor de 2.547 persoonlijke voorkeurstemmen 
die jullie mij gegeven hebben. Met dit resultaat ben 
ik zeer tevreden en zal ik als nieuwe burgemeester  
van onze berengemeente mijn verantwoordelijkheid 
nemen en samen met de volledige ploeg een cor-
rect beleid voeren.

Op 1 januari 2013 werd de burgemeesterssjerp offi-
cieel doorgegeven. Dank aan Daniël Vanpoucke voor 
zijn jarenlange inzet als burgervader. 

Ondertussen zijn we al een aantal maanden verder 
in deze nieuwe legislatuur. Met een grotendeels 
vernieuwde ploeg in het schepencollege en de ge-
meenteraad.

“De tijd gaat snel” … En de rest kennen we alle-
maal . Daarom zijn wij meteen gestart met een aan-
tal grondige en noodzakelijke aanpassingen binnen 
de werking van het gemeentelijk beleid. We streven 
binnen deze snel veranderende maatschappij  naar 
meer efficiëntie van al onze diensten, meer transpa-
rantie, een betere communicatie vanuit het beleid 
naar de burger en uiteraard besparen we waar mo-
gelijk. En dit zonder dat de kwaliteit van de diensten 
naar de burger vermindert. 

Los van de gevolgen van de economische en finan-
ciële crisis worden wij als lokaal bestuur geconfron-
teerd met vele structurele hervormingen die de ko-
mende jaren op ons afkomen en financieel zwaar 
gaan wegen. Denk maar aan de uitdaging van de 
vergrijzing van de bevolking. De uitgaven van de ge-
meente gaan veel sneller toenemen dan de inkom-
sten.

De blijvende aandacht voor een gezonde financi-
ele situatie zal niet betekenen dat het gemeente-
bestuur bepaalde uitdagingen in de toekomst uit 
de weg zal gaan. Het is een duidelijke ambitie om 
Meulebeke in beweging te houden. We wensen dat 
onze gemeente verder op koers blijft , dat we een 
financieel gezonde gemeente kunnen uitbouwen 
met een toekomst voor iedereen. Onze kinderen en 
kleinkinderen moeten verder kunnen opgroeien in 
een mooie, veilige en dynamische gemeente. De 
senioren moeten van een verzekerde goede opvang 
kunnen genieten wanneer ze hulpbehoevend wor-
den.

Ik beloofd een eerlijk en correct beleid te voeren 
in een dynamische en vooruitstrevende gemeente.

Ik zal dan ook samen met de CD&V-ploeg de ko-
mende zes jaar bouwen aan een financieel gezon-
de, mooie en aantrekkelijke gemeente.

Uw zorg is ook mijn zorg … Ik wil dat mensen ge-
lukkig zijn in onze gemeente. Om dat  te kunnen 
realiseren moeten we allen meewerken aan een 
verdraagzame en begripvolle samenleving.

Pas dan kunnen we elkaar gelukkig maken !

Dirk Verwilst,
Uw burgemeester
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Uw vertegenwoordigers 
       van CD&V Meulebeke

Dirk Verwilst

Bevoegdheden: algemeen beleid en coördinatie, veiligheid, bevolking, burgerlijke stand en ruimtelijke ordening 

Eerste schepen: Danny Bossuyt 
Bevoegdheden: openbaar groen en leefmilieu, begraafplaatsen, 
evenementen en vrije tijd

Tweede schepen: Nele Gelaude 
Bevoegdheden: cultuur, algemene coördinatie OC Vondel, patrimonium, 
onderwijs en ontwikkelingssamenwerking

Derde schepen: Rita De Costere 
Bevoegdheden: financiën en begroting, sport, economie en middenstand, 
feestelijkheden en integratiebeleid

Vierde schepen: Marc Vandermeulen 
Bevoegdheden: openbare werken, land- en tuinbouw, 
verkeersveiligheid en mobiliteit

Vijfde schepen: Nancy Vanluchene 
Bevoegdheden: personeel en tewerkstelling, jeugd, kind- en gezinszorg, 
toerisme, communicatie- en participatiebeleid

Zesde schepen: Luc Vullers 
Bevoegdheden: OCMW-voorzitter, sociale zaken, huisvesting en 
seniorenbeleid

Raad van Bestuur Bibliotheek
•	 Nele	Gelaude
•	 Griet	Thielemans
•	 Karen	Vermeulen
•	 Philine	Deneir

Raad van Bestuur Culturele 
Infrastructuur (OC Vondel)
•	 Nele	Gelaude
•	 Karen	Vermeulen
•	 Luc	Vansteenkiste
•	 Monique	Mahieu

Raad van Bestuur VZW Ter Borcht
•	 Rita	De	Costere
•	 Francis	Callens
•	 Liesbeth	Lava
•	 Johan	Tuytte

Algemene Vergadering 
VZW Ter Borcht
•	 Rita	De	Costere
•	 Francis	Callens
•	 Liesbeth	Lava
•	 Johan	Tuytte
•	 Lieve	Desplenter
•	 Claire	Decavel
•	 Wim	Devolder
•	 Christine	Goethals

PWA
•	 Willy	Claerhout
•	 Luc	Debackere
•	 Liesbeth	Lava
•	 Karen	Vermeulen

Gemeentelijke Commissie 
voor Ruimtelijke Ordening
•	 Luc	Debackere

Gemeentelijke Milieuraad
•	 Griet	Thielemans

Politieraad
•	 Dirk	Verwilst
•	 Katrien	Seys
•	 Amelie	Soenens
•	 Kristof	Vande	Walle

Intercommunale IVIO
•	 Danny	Bossuyt
•	 Christine	Goethals
•	 Lieve	Desplenter
•	 Kristof	Vande	Walle

Intercommunale WVI
•	 Dirk	Verwilst

Intercommuncale Gaselwest
•	 Dirk	Verwilst
•	 Daniël	Vanpoucke
•	 Omer	Willems
•	 Nele	Gelaude

De Watergroep
•	 Marc	Vandermeulen
•	 Wim	Devolder
•	 Karen	Vermeulen

Sociale Bouwmaatschappij De Mandel
•	 Luc	Vullers

Sociaal-economische 
streekontwikkeling vzw ERSV
•	 Rita	De	Costere

Waterschap Mandel- Deevebeek 
en Benedenleie
•	 Danny	Bossuyt

vzw Mivalti
•	 Francis	Callens
•	 Amelie	Soenens

Academie voor Muziek en Woord
•	 Nele	Gelaude

Forum Lokale Werkgelegenheid
•	 Luc	Vullers
•	 Nancy	Vanluchene

Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Tielt
•	 Luc	Vullers

Lokaal Gezondheidsoverleg
•	 Nancy	Vanluchene

Lokaal adviescomité gas/water/
elektriciteit
•	 Omer	Willems

Samenwerkingsinitiatieven Tielt (SIT)
•	 Greet	Vanhove

Lokale werkwinkel Tielt
•	 Willy	Claerhout

Burgemeester

Schepenen

Raden

Gemeenteraad         OCMW-Raad
•	 Luc	Vullers
•	 Dirk	Verwilst
•	 Francis	Callens
•	 Claire	Decavel
•	 Wim	Devolder
•	 Greet	Vanhove
•	 Omer	Willems

•	 Lieve	Desplenter
•	 Christine	Goethals
•	 Katrien	Seys
•	 Amelie	Soenens
•	 Kristof	Vande	Walle
•	 Philine	Deneir
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Beste Meulebekenaar,

Met enige trots mag ik mezelf voorstellen als de nieuwe 
voorzitter	van	CD&V-Meulebeke.	Tijdens	de	lokale	bestuurs-
verkiezingen	 in	 januari	 hebben	 vele	 CD&V-leden	 me	 het	
vertrouwen	gegeven	en	werd	ik	gekozen	om	Claire	Decavel	
op	te	volgen	als	voorzitter.	

Alhoewel	ik	nooit	kandideerde	bij	gemeenteraadsverkiezin-
gen	ben	 ik	geen	nieuwkomer	 in	de	Meulebeekse	politiek.	
Sinds	2000	was	ik	al	bestuurslid	van	CD&V-Meulebeke.	Een	
engagement dat ik thuis met de paplepel heb meegekre-
gen.	Mijn	vader	was	zelf	jarenlang	bestuurslid	van	CD&V-
Wingene.	
Tevens	was	ik	de	afgelopen	6	jaar	lid	van	de	GECORO	
(Gemeentelijke	Commissie	voor	Ruimtelijke	ordening)	
en	voorzitter	van	de	Meulebeekse	milieuraad.

Naast	 een	 nieuwe	 voorzitter	 werd	 ook	 de	 bestuursploeg	
grondig	vernieuwd.	Door	te	kiezen	voor	Liesbeth	Lava	als	
secretaris mag het duidelijk zijn dat we kiezen voor 
verjonging	en	vernieuwing	van	onze	bestuursploeg.	
Verder is de bestuursploeg naast enkele ervaren leden
	aangevuld	met	nieuw	talent.

Met een groot begrip voor alle mensen binnen onze samen-
leving willen wij op een respectvolle manier een luisterend 
oor zijn en openstaan voor elke vorm van overleg om mee 
het beleid van de bestuursploeg een positieve richting te 
geven.	Dit	 is	 reeds	vele	 jaren	de	sterkte	van	onze	Meule-
beekse	CD&V-ploeg.
Naar	onze	leden	en	alle	Meulebekenaren	willen	we	verder	
open	communiceren.	Vragen	en	voorstellen	zijn	steeds	
welkom.

Als	voorzitter	van	CD&V-Meulebeke	wil	ik	hier	samen	met	
het	bestuur	zeker	op	verder	bouwen.	

Voorzitter	Lieven	Mannens

Aanpassingswerken aan 
de Randweg
De	burgemeester	en	de	schepen	van	openbare	werken	hebben	reeds	meerdere	malen	
een	overleg	gehad	met	het		Agentschap	Wegen	en	Verkeer	of	het	gewest,	die	het	be-
heer	van	de	Randweg	onder	haar	bevoegdheid	heeft.
Hierbij	hebben	wij	ons	ongenoegen	geuit	over	de	heraanleg	van	de	Randweg,	die	vol-
gens	onze	mening	absoluut	weinig	betekenis	heeft	in	het	kader	van	veiligheid.

Wij	hebben	verschillende	keren		een	voorstel		tot	aanpassing	voorgelegd.	Dit	voorstel	
omvat onder andere de belijning en de indeling van de weg tussen het grondgebied 
Tielt	tot	aan	het	kruispunt	van	de	Pittemstraat,	alsook	de	gevaarlijke	situatie	ter	hoogte	
van	de	verkeerslichten.

Wij	hopen	dat	de	directie	van	het	Agentschap	Wegen	en	Verkeer	ons	voorstel	prioritair		
zal behandelen en aanhoren, zodat de gewenste veiligheid voor alle weggebruikers 
kan	gegarandeerd	worden	.
 

Burgerzin
De	 voorbije	 maanden	 werden	 we	 geconfronteerd	 met	 een	 gure	 winter	 en	 zware	
sneeuwval.
We willen graag alle inwoners bedanken die hun verantwoordelijk hebben genomen 
om tijdens de voorbije maanden mee te helpen waar het kon met sneeuw te ruimen en 
gestrande	autobestuurders	te	helpen.

We denken vooral aan iedereen die zijn stoep sneeuwvrij gemaakt heeft, de landbou-
wers die spontaan de wegen ruimden met hun tractor, alsook de grond- en loonwerk-
bedrijven die hun professioneel materiaal uit de loods haalden om de wegen sneeuw- 
en	ijsvrij	te	maken.
Dit	noemt	men	burgerzin	en	dat	weten	wij	te	respecteren!

De	gemeente	Meulebeke	heeft	op	7	januari	2013	ook	voor	het	eerst	in	haar	bestaan	
een	winterplan	opgemaakt.
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CD&V 
Gezinsdag
CD&V 
Gezinsdag

Wanneer? 
 Zondag 16 juni 2013 
 Waar? 
 Hoeve Kristof en Anneleen Vande Walle - Van Parys  (Lakenstraat 1A, De Paanders, Meulebeke)

Volg CD&V Meulebeke nu via 
http://meulebeke.cdenv.be/

Bent u wel eens met politiek bezig 
en wenst u lid te worden van CD&V?
Neem dan zeker contact met ons op:

cdenv8760@gmail.com


