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 Beste Meulebekenaar,

Op 19 juni jongstleden overleed voormalig 
CD&V-mandataris en OCMW-voorzitter André 
Demuynck op 81-jarige leeftijd. Van 1984 
tot 2001 werd onder zijn voorzitterschap het 
huidig OCMW met bijbehorend administratief 
gebouwd. 

CD&V Meulebeke dankt André voor zijn loyale 
inzet voor Meulebeke en voor CD&V in het 
bijzonder.

IN  MEMORIAM 

niet rechtvaardig dat bepaalde gemeenten worden 
afgeschakeld en andere steden ongestoord verder 
energie kunnen verbruiken. Vooroorlogse toestan-
den, mijn persoonlijke conclusie! Ik blijf mij inzetten 
en zal de bevoegde minister en alle betrokken in-
stanties aanbevelen een solidariteitsmaatregel uit 
te werken zodat iedere verbruiker moet besparen 
op zijn elektriciteit of stroomverbruik, desnoods ge-
koppeld aan een boete bij het niet naleven ervan. 
Dat is echte solidariteit!

Blijven bouwen aan een toekomst van 
morgen!
Beste lezer, het beleid is en blijft alert en houdt de 
vinger aan de pols. 
We willen ondanks de vele besparingen toch vooruit, 
samen met u bouwen aan een toekomst van mor-
gen, waar we met zijn allen gelukkig mogen leven. 

Het ga u goed en tot een volgende ZEG! 

Uw burgemeester,
Dirk Verwilst

André Demuynck

Het is een tijdje geleden dat u nog iets van ons ge-
hoord hebt via ons partijblad ‘ZEG’. 
In die periode is er uiteraard heel wat gebeurd en 
gerealiseerd. 

11 308 keer dank
Zelf heb ik de federale verkiezingen achter de rug, 
een boeiende periode waar ik alweer wat levens-
ervaring rijker ben van geworden, zeker op politiek 
gebied. 
Ik wil trouwens via deze weg iedereen oprecht dan-
ken die zijn of haar stem uitbracht naast mijn naam 
of zelfs meewerkte aan mijn  campagne en zo ui-
teraard mee zorgde voor mijn succesvol resultaat 
en deze van onze CD&V-partij. Het was een eerste 
kennismaking met een verkiezing op het hoogste 
niveau, en in alle bescheidenheid ben ik heel tevre-
den met de 11.308 stemmen die naast mijn naam 
werden gekleurd. Een bevestiging om misschien te-
rug deel te nemen aan de volgende verkiezingen. 

Beleidsnieuws
Wat ons lokaal beleid betreft, ook hier kan ik in alle 
vertrouwen meegeven dat wij onze zware besparin-
gen, zijnde de uitgaven onder controle houden en zo 
de gebudgetteerde cijfers voor 2014 kunnen hand-

haven. Tegelijk moeten we schulden afbouwen en 
ook daar behalen we de vooropgestelde cijfers. 

Een zware uitdaging op zich want elke dag moeten 
we de uitgaven weten te beperken en toch onze 
doelstellingen proberen te bereiken. Een niet evi-
dente opdracht, maar het moet lukken!

Onze medewerkers op de verschillende diensten 
hebben onze visie begrepen en willen mee in die 
richting waar we moeten komen, ook dat is positief.

Het nieuwe verkeerscirculatieplan:  
een geslaagd project
Eerder dit jaar hebben wij het verkeerscirculatieplan 
gerealiseerd in ons centrum. De ware toedracht is 
vooral voldoende aandacht voor de zwakke wegge-
bruiker, deze moet zich op een veilige manier kun-
nen verplaatsen , alsook een logische lus creëren 
zodat het doorgaand verkeer in het Meulebeekse 
centrum een vanzelfsprekend verhaal wordt. Deze 
aanpassing vraagt tijd en soms wat goede wil om 
ook dat verhaal positief uit te dragen naar de bevol-
king.  Daarbovenop werken we met deze aanpassin-
gen mee aan het afbouwen van CO2 uitstoot, een 
maatregel waarbij de uitstoot tegen 2020 met 20% 
moet dalen. De eerste stappen tot deze afbouw zijn 
hierbij gezet. 

Afschakelplan:  
onrechtmatig en vooroorlogs!
Zoals u wellicht wel al via de media vernomen 
hebt is onze gemeente opgenomen in het afscha-
kelplan. Meulebeke staat op de derde plaats om 
bij een eventueel tekort aan stroom afgeschakeld 
te worden. Ik verzet mij met hand en tand tegen 
deze onrechtmatige maatregel. Het is absoluut 
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met grote aandacht voor fietsers!

Het nieuwe verkeerscirculatieplan schenkt heel veel aandacht aan 

de zwakke weggebruiker. Het kruispunt ter hoogte van de Oostroze-

bekestraat en de Gentstraat blijft echter een vehikel, ook voor ons! 

Met de huidige toepassing trekken we de snelheid naar beneden 

en moeten beide bestuurders,  zowel komende uit de Gentstraat 

als uit de Oostrozebekestraat stoppen en de bestuurder die zich 

het eerst op het kruispunt begeeft voorrang geven. Komende uit de 

Bertjes Santjesweg heeft de weggebruiker altijd voorrang in deze 

opstelling. Een kwestie van geduld en hoffelijkheid te hebben voor 

elkaar in het verkeer. Hierbij een warme oproep om steeds voorzich-

tig te zijn in onze centrumstraten  waar heel veel zwakke weggebrui-

kers komen. Maar ook deze zwakke weggebruikers dienen uiteraard 

de wegcode te respecteren. 

Het verkeerscirculatieplan en geplande wegenwerken 

Wegenwerken te Meulebeke

Begin volgende jaar starten de werken in de Oostrozebe-

kestraat. Deze werken zullen in twee fasen verlopen. In een 

eerste fase komt er vanaf het kruispunt met de Paander-

straat tot aan de Citroenbeek aan beide zijden van de weg 

een eenrichtingsfietspad, wat voor meer comfort en veilig-

heid voor de fietsende weggebruiker moet zorgen. Daarbo-

venop zal het totale wegdek vernieuwd worden en komt er 

een gescheiden riolering. Deze werken kennen in normale 

omstandigheden een omvang van ongeveer 8 maanden.  In 

een tweede fase wordt tussen de grens met Oostrozebeke 

en het kruispunt met de Paanderstraat een dubbelrichtings-

fietspad aangelegd dat gescheiden wordt van de rijweg door 

een groenstrook.

NA

VOOR

NA

VOOR
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In de Westhoek kan je er zeker niet omheen kijken dat de herdenking 

van WOI of De Groote Oorlog volop bezig is. Ook Meulebeke, dat in 

bezet gebied lag, ontsnapte niet aan de gruwel in 14-18. CD&V Meu-

lebeke wil deze verschrikkelijke gebeurtenis op een passende manier 

herdenken. Een ruime werkgroep heeft voor de komende jaren een 

ruim programma opgesteld waarin de gewone Meulebekenaar centraal 

staat en waar de vredesboodschap sterk beklemtoond wordt.  

Daarnaast pakken wij vanaf 2015 uit met nieuwe wandel- en fietsrou-

tes die langs plaatsen komt die in WOI een rol hebben gespeeld. Op de 

gemeentelijke begraafplaats komt een meditatiepad en zijn ondertus-

sen onze oorlogsgraven al geherwaardeerd.

Op zaterdag 13 september openden burgemeester Dirk Verwilst en Cultuur-

schepen Nele Gelaude de nieuwe muziekschool in het nieuwe Karel van Man-

dergebouw gelegen aan de OC Vondelsite.  

CD&V Meulebeke heeft steeds veel geïnvesteerd in onze culturele infrastruc-

tuur. Na OC Vondel met o.a. de zalen Mouterij en Bottelarij en de Bibliotheek 

kan ook de Meulebeekse afdeling van de academie beschikken over volwaar-

dige en professioneel uitgeruste lokalen.

Oorspronkelijk was dit ook de enige functie die vooropgesteld werd: leslokalen 

voor muziek en woord. Maar gezien de financiële situatie van onze gemeente 

willen wij niet enkel zuinig omspringen met onze centen maar willen we ook 

creatief omspringen met ons patrimonium. We kampen met een ruim tekort  

aan plaats voor buitenschoolse opvang en daar moesten wij snel een oplos-

sing voor vinden. Daarom willen wij een deel van het Karel van Mandergebouw 

kunnen inzetten als de huidige lokalen van de kinderopvang overbezet zijn. 

En dit enkel op uren dat er geen muziekles is of tijdens de vakanties van de 

muziekschool. Op die manier zal dit nieuwe gebouw het volledige jaar door zijn 

nut bewijzen en niet enkel tijdens het schooljaar. En dit in goed overleg met alle 

betrokkenen en het gemeentebestuur.

CD&V Meulebeke is er van overtuigd dat we ook ons ander patrimonium effici-

enter kunnen gebruiken en zullen daar de komende maanden werk van maken. 

In overleg met iedereen die gebruik maakt van ons patrimonium. 

Meer dan een Muziekschool alleen

Herdenking 14-18
De Groote Oorlog
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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!

Redactie: Liesbeth Lava, Johan Tuytte - Fotografie: Amelie Soenens

Eind vorig jaar werd een milieuvergunning aangevraagd om in de kleiput-

ten in de Steenovenstraat verontreinigde gronden te dumpen, zijde slib, 

asbest en ander afval. Naast de vele bezwaarschriften van de buurt-

bewoners en het negatieve advies van het gemeentebestuur, brachten  

ook de provincie en minister Joke Schauvliege eerder dit jaar een ne-

gatief advies uit. Volgens goed geïnformeerde bronnen zou de eigenaar 

zeer binnenkort een nieuwe vergunning aanvragen voor het ontginnen 

van de kleiputten en het vullen met restanten . CD&V Meulebeke heeft 

eerder het standpunt verdedigd en omschreven waarom wij niet akkoord 

gaan met deze aanvraag. Het dumpen van verontreinigde gronden kan 

niet voor ons, het ontginnen van de kleiputten kan voor ons wel onder 

specifieke maatregelen, rekening houdend met de algemene milieuwet-

geving en de woonkwaliteit van de buurtbewoners. 

Op 10 augustus vond de jaarlijkse Gezinsdag 

plaats. Bijna 300 aanwezigen genoten van een  

gezellige barbecue. Met de grote CD&V-tombola 

wonnen 4 gelukkigen een ballonvaart!

Wil je er volgende keer bij zijn? 

Laat het ons dan weten via cdenv8760@gmail.com  

of op tel.  051 48 46 71

CD&V Meulebeke wil geen asbest in kleiputten

    Gezinsdag & ballonvaart

Volg           Meulebeke op:
www.meulebeke.cdenv.be

           

www.facebook.com/cdenv.meulebeke

via twitter @CDenV8760


