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We zijn een jaar verder met onze nieuwe beleids-
ploeg. Mijn eerste jaar als burgemeester was een 
bewogen jaar met veel variatie op alle niveaus.
Van natuurrampen, bedrijfsbranden, grillige weers-
omstandigheden en een zware herschikking in ons 
financieel beleid.

Kortom een jaar waar ik mijn ervaring als bedrijfs-
leider perfect kon inzetten, om de boot in de juiste 
richting te laten varen.

Deze “ZEG” biedt  u een  blik op onze toekomstplan-
nen. We proberen u de geplande projecten en werken 
te verduidelijken zonder hierbij natuurlijk alles te kun-
nen opnoemen. We geven u graag ook de visie mee  
waarop deze plannen steunen.

Zuurstof voor morgen
Deze plannen vertrekken vooral  vanuit  een  gezon-
de langetermijnvisie. Uiteraard rekening houdend 
met de financiële situatie op vandaag.  Het zal u 
niet totaal onbekend zijn dat wij met onze gemeente 
zware inspanningen moeten leveren om een finan-
cieel gezonde gemeente uit te bouwen. Het is geen 
gemakkelijke opdracht, dat geef ik toe, maar tegelijk 
is het een uitdaging dat ik samen met mijn college 
wil aangaan, om Meulebeke de verwachte welvaart 
en het welzijn te geven. Kortom, om Meulebeke 
zuurstof te geven voor u en de generaties die vol-
gen. Dat is mijn en onze uitdaging: zorgen voor mor-
gen, zorgen voor ALLE mensen van onze gemeente.

Om dat te bereiken moet je in moeilijke tijden be-
slissingen durven  nemen, zoals bestaande voorde-
len intrekken, saneren, reorganiseren, zoeken naar 
efficiëntie in onze algemene werking, BESPAREN in 
alle uitgaven. Dit is de enige en juiste manier om 
een gezond financieel beleid te voeren en een ge-
meente met toekomst uit te bouwen.

Geen belastingverhoging!
Belastingen verhogen is voor ons geen optie. Wij 
willen de tering naar de nering zetten door zelf het 
voorbeeld te geven aan onze bevolking.

Bijkomende belastingen of taxaties leggen op in-
komsten, eigendom of werk lijkt me totaal verkeerd.
We zijn er met onze beleidsploeg in geslaagd alle 
belangrijke belastingen die de Meulebekenaar recht-
streeks aanbelangen gelijk te houden, wat in deze  
economisch moeilijke tijden  geen evidentie is. 
Door niet te indexeren, realiseren we voor elke 
inwoner  eigenlijk zelfs een besparing. De opcen-
tiemen op de onroerende voorheffing en de perso-
nenbelasting zullen  we dankzij onze inspanningen 
kunnen behouden.
 
Het meerjarenplan is voor de eerste keer  volgens  
nieuwe  spelregels opgesteld. Het is begrijpelijk dat 
het  dan ook niet voor iedereen even duidelijk is en 
er al eens verwarring durft op te treden. Maar het 
geeft wel een scherp beeld  van onze financiële mo-
gelijkheden. De bedoeling van het meerjarenplan is 
een beleidskeuze te maken over een periode van 
zes jaar. En dan moeten we met een positief cijfer 
eindigen, of de werkingsperiode met een overschot 
kunnen afsluiten.

Het was echt een opdracht van knippen, snijden 
en plakken in de uitgaven, gekoppeld aan de zware 
terugbetaling van de lopende kredieten en de ge-
plande investeringen die wij willen doen. 
En dat is net gelukt om een positief saldo te beha-
len tegen 2019.

De investeringen die wij plannen zijn in hoofdzaak 
wegenwerken, met aandacht voor de zwakke weg-
gebruiker. Het realiseren van meer fietspaden is 
onze absolute prioriteit.

Uitbreiding ‘t Berenhuisje
Verder zorgen we voor de uitbreiding van de bui-
tenschoolse kinderopvang. We willen de jonge wer-
kende ouders de mogelijkheid geven hun kinderen 
naar de opvang te brengen. Er worden bijkomende 
opvangdagen voorzien tijdens de vakantie periodes. 
Beste Meulebekenaar, we gaan langzaam maar ze-
ker bereiken wat we beloofd hebben aan de kiezer, 
stap voor stap, maar we komen onze belofte na!

Voor bijkomende info, blijven we graag ter beschik-
king!

Dirk Verwilst,
Uw burgemeester

Beste Meulebekenaar,
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Een kleine greep uit de beleidsplannen 
van CD&V Meulebeke

Openbaar groen 

• Opmaak van een veegplan om wijken, pleinen en straten in Meulebeke systematisch 

te vegen

• Herinrichting van de oude spoorwegbedding met een groenzone, fiets - en wandelpad

• Voorzien  van oplaadpunten voor elektrische fietsen( Markt - Ter Borcht - OCMW)

• Verhogen van de toegankelijkheid van de begraafplaatsen 

• Aanleg patio OC Vondel door eigen technische dienst en groendienst

Personeel

• Efficiëntere personeelsorganisatie waarbij 

gemeente en OCMW voor gemeenschappelijke 

diensten (aankoop, facturatie, personeel) zullen 

samenwerken

Kind  & Gezin
• Verdere ondersteuning van de  verschillende opvanginitiatieven• Uitbreiding van Berenhuisje qua oppervlakte zodat kinderen volgens leeftijd kunnen gegroepeerd worden

Communicatie

• Verdere uitwerking van de website,  

infokrant en e-loket

• Online inschrijven op diverse activiteiten 

van sport, jeugd, cultuur 



3

Jeugd  
• Verdere ondersteuning van de jeugdverenigingen

• hogere vergoeding voor de monitoren van de speelpleinwerking

• zorgen voor een groene omkadering en kampvuurgebeuren,  

nabij bivakhuis de Miere

Openbare werken

• Invoeren van snelheidsbeperking in de  

Veldstraat en Grote Roeselarestraat

• Rioleringswerken en heraanleg van fietspaden  

in de Oostrozebekestraat en Steenovenstraat

• Uitbreiding van gebruik van spaarlampen (cfr. 

verlichting langs de Randweg)
Driemaandelijkse uitgave  |  42° jaargang  | december 2013

 
  

   
    

  

OCMW
• Opstarten van een elektronisch zorgdossier

• Creatief tegemoet komen aan de stijgende  

vereenzaming van senioren

• Kinderen uit kansarme gezinnen leren omgaan 

met geld 

 
  

Toerisme
• Uitstippelen van nieuwe wandelroute• Opfrissen van wandel- en fietspadenroutes• Herdrukken van brochures van wandel- en fietspaden

Sport
• Eerste galabal van de Meulebeekse  sportprijzen
• Organiseren van het project “West-Vlaanderen blijft bewegen” (15 mei 2014)• Multi-move project waarbij  kinderen tussen 3 en 8 jaar kennis maken met verschillende sporten

• Verharding voor de kantine en tribune en blijvend onderhoud van de infrastructuur en omgeving van Ter Borcht

Cultuur & OC Vondel
• Uitreiking van de cultuurprijs
• Gevelrenovatie Vondel gebouwen • Eindfase en ingebruikname project Muziekschool 
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Nieuwjaarsreceptie 2014

Bent u geïnteresseerd  

in politiek & Meulebeke?

Word dan lid van CD&V Meulebeke.

Contacteer een van onze bestuursleden 

of mandatarissen of contacteer ons via 

cdenv8760@gmail.com

of 0476/83 88 24

(Danny Bossuyt)

We komen zeker langs!

Volg           Meulebeke op:

www.facebook.com/cdenv.meulebeke

www.meulebeke.cdenv.be

via twitter @CDenV8760 

Gezinsdag  
           Meulebeke
Datum: zondag 17/08/2014
Hoeve Filip & Sandy Dobbels-
Gheldof - Elbestraat 17

Noteer 
alvast:

             Kiekekaarting

Vrijdag 7 maart 2014

om 19u00
Paanderschool

Allen Welkom
Kaarten zijn te verkrijgen bij alle 

bestuursleden  

Of bestel kaarten per mail via 

cdenv8760@gmail.com 
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