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 Beste Meulebekenaar,
We brengen u graag een nieuwe editie van De ZEG , waarin we meest actuele zaken op een rijtje zetten. 

Ik kan u bevestigen dat wij met onze beleidsploeg en alle CD&V- mandatarissen keihard werken om onze 
gemeente naar een veilige haven te loodsen. Dagelijks ben ik in de weer om onze gemeente te besturen in 
moeilijke tijden, waar we alleen maar geconfronteerd worden met besparingen vanuit diverse hoeken, over-
heidsinstanties bieden ons meer taken aan, maar tegelijk knijpen ze onze zuurstofkraan beetje bij beetje 
dicht. 
We roeien verder met de riemen die we hebben en met alle kracht die we bezitten. Het is en blijft een zware 
taak om in deze tijden te besturen, dat maakt het boeiend en uitdagend. We hebben het vertrouwen van de 
burger nodig, een goed samenwerkend bestuur en een portie gezondheid om dit te doorstaan. 
Als we die cocktail samengieten, dan kan het alleen maar slagen!

We gaan ervoor!

Uw burgemeester,
Dirk Verwilst

Het gemeentebestuur is al enkele 
maanden intensief in overleg met een 
potentiële partner die interesse toont 
om het Kasteel in gebruik te nemen 
en uiteraard de renovatiekosten te 
dragen. De gesprekken verlopen 
niet zo vlot en we dreigen in tijds-
nood te geraken om binnen de 
gestelde periode de subsidies te 
kunnen opnemen. We hebben in-
tussen  de beslissing genomen 
om het restauratiewerk aan te 
besteden zodat er na een even-
tueel akkoord met de partner 
snel voortgang kan gemaakt 
worden. Als de gesprekken 

afspringen, dan moeten we alleen 
verder en de toekomst van het Kasteel bepalen.

Conclusie: ook hier maakt CD&V werk van, niettegenstaande 
sommige fracties denken dat ze onze onderhandelingen kunnen dwarsbo-
men, die trouwens al een jaar lopen. Wij willen uiteraard met dit moeilijk 
dossier de beste beslissing nemen die op lange termijn een meerwaarde 
kan betekenen. 

         
          Restauratie 

            Kasteel Ter Borcht

         FUSIES: 

Ons standpunt

De laatste weken worden we ervan overspoeld met berichtgevingen 

van de Minister van Binnenlands Bestuur Mevrouw Homans dat ge-

meenten beter fusioneren. We weten al langer dat zij en haar partijge-

noten zware voorstander zijn van fusies . Ze heeft recent de kaarten 

blootgelegd van West Vlaanderen. Daaruit blijkt dat Meulebeke zou 

opgenomen worden bij de stad Tielt, samen met Pittem en Wingene. 

Het spreekt voor zich dat ik mij daar met hand en tand zal tegen 

verzetten. Onze eigenheid behouden is volgens mij de uitdaging. 

Naar mijn mening moeten we meer gaan samenwerken met andere 

gemeenten. We kunnen best met een aantal omliggende gemeen-

ten kennis en expertise delen. Daarnaast kunnen we perfect grote 

besparingen doorvoeren door verschillende specialisten in te zetten 

over de verschillende gemeenten en de kosten uiteraard te delen. Ik 

denk aan ICT, een jurist en andere gespecialiseerde ambtenaren (bv. 

milieu, ruimtelijke ordening, fiscaliteit en financiën).  Ook materialen 

moeten in grote volumes aangekocht worden om prijzen te drukken. 

Medewerkers in de backoffice kunnen vanuit verschillende plaatsen 

werken , zonder dat de kwaliteit en service naar de burger moet in-

boeten. Het is een grote uitdaging , maar dat lijkt me persoonlijk de 

juiste weg naar de toekomst. 

Besparen kan en moet overigens de uitdaging zijn in de komende 

jaren en dat kan nog, zolang het niet op kosten van de inwoners is 

maar door vooral efficiënt en doordacht te werken.

Fusies hebben in het verleden al duidelijk bewezen dat dit NIET altijd 

een zuiniger bestuur meebrengt. Integendeel , iedere bij gemeente 

wil zijn/haar  aandacht en wensen volbracht zien, dat zal alleen maar 

meer kosten. (Burgemeester Dirk Verwilst)
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De werken in de Oostrozebekestraat zijn al een tijdje aan de gang. 
Ten behoeve van de Meulebeekse handelaars en hun klanten wer-
den grote omleidingsborden aangebracht. Zo weet iedereen welke 
route het best gevolgd kan worden om zijn of haar geliefkoosde 
handelszaak te bereiken.

De oude spoorwegbedding langs de Spoorweglaan en de Achtste 
Linielaan wordt dit najaar opgewaardeerd tot een groenzone met 
een fiets- en wandelpad. Zo krijgt Meulebeke er een nieuwe groene 
long bij en wordt opnieuw aandacht besteed aan de zwakke weg-
gebruiker die er een nieuwe veilige rechtstreekse verbinding naar 
Tielt bij krijgt.

Bedrijventerrein
Haandeput

Renovatie & groen op de 
oude spoorwegbedding

Werken
Oostrozebekestraat

De gemeenteraad gaf de WVI (West-Vlaamse Intercommunale) het 

mandaat om als ontwikkelaar het toekomstig bedrijventerrein op 

te volgen. De onderhandelingen met de eigenaars zijn zo goed 

als rond en de verkoopaktes worden de komende weken opge-

steld. Ondertussen werd ook het ontwerpbureau aangesteld voor 

het intekenen en aanleggen van de wegenissen en de kavels. In 

november starten wellicht de werken met het wettelijk verplichte 

archeologisch onderzoek. Eenmaal dit achter de rug is zal in het 

voorjaar 2016 gestart worden met de verkoop van de percelen en 

de kavels. De eerste bouwwerken kunnen dan starten halverwege 

2016.

CD&V Meulebeke heeft dit steeds van nabij opgevolgd en hebben 

alle partners waaronder WVI, er steeds  op gewezen dat er snel 

moet gehandeld worden.
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De bushalte in de Baronielaan is een van de meest gebruikte haltes in onze 

gemeente. Tot nu toe lag de halte nabij het rondpunt De Koevoet en was 

voor fietsers en voetgangers op weg naar de halte niet zo veilig. Het verkeer 

nabij het rondpunt komt immers uit alle richtingen. Recent werd de halte ver-

plaatst naar de Ter Bochtlaan, om veiligheidsreden werd er een ordentelijke 

fietsenstalling geplaatst. Al bij al zal deze nieuwe bushalte comfortabeler 

zijn. Fietsers kunnen  hun fiets stallen in de ruime fietsparking in de Ter 

Borchtlaan.

Bushalte De Koevoet 
veiliger en fietsvriendelijker

Handelaars en verenigingen zullen binnenkort promotie kunnen 
maken voor hun handelszaak of activiteit via het nieuwe LED-
bord dat binnenkort op de Markt wordt geplaatst. Het gamma aan  
communicatiekanalen van de gemeente naast het informatieblad, 
de websites en informatiemails wordt dus verder uitgebreid.

LED-bord voor 
handelaars én verenigingen         Fietspad in de Gentstraat

Het is zielig om te lezen in een uitgave van de collega’s waarbij ze een 

Izegemnaar als spits ten tonele brengen met het verhaal dat door hun 

toedoen het dossier van de Gentstraat (fietspaden) er zou komen? 

Belachelijk in het kwadraat eerlijk gezegd. Vooral wetende dat onze 

burgemeester Dirk Verwilst zelf geijverd heeft om dit allemaal op gang 

te trekken. Bovendien moet burgemeester Dirk Verwilst nog dagelijks 

streven bij de Vlaamse overheid opdat ze centen vrijmaken. Eén zaak 

staat vast: we blijven maximaal inzetten om een nieuwe wegenis met 

fietspad te kunnen realiseren. Dit is en blijft een topprioriteit voor ons: 

veilige wegen voor de zwakke weggebruiker langsheen de invalswegen 

van Meulebeke. Wij hebben geen behoefte aan politici die zich profile-

ren zonder enige inzet in dat dossier!

         
Kampen & buitenschoolse opvang op hoog niveau

CD&V Meulebeke hecht zoals altijd veel belang aan de gezinnen. Voor-
al de gezinnen met jonge kinderen geven we onze aandacht. Daarom 
ijveren wij steeds voor een gevarieerd aanbod aan (sport)kampen en 
bouwen wij verder aan een goede buitenschoolse opvang. De kampen 
zijn trouwens zeer gegeerd bij de Meulebeekse gezinnen en zijn na-
genoeg steeds volzet. Voor de buitenschoolse kinderopvang worden 
tijdens de vakanties ook enkele lokalen van het Karel Van Manderge-
bouw (de muziekschool) ingezet om de kinderen een maximum aan 
comfort te kunnen bieden.



 
Gezinsdag
zondag 21 juni 2015

Hoeve: Johan & Ro�  Alliët-Vergote / Bart & Vicky Alliët-Tuytens
Bloemgatstraat 2A - 8760 Meulebeke (‘t Veld)

Meulebeke

Sangria

&

côte à l’os 

en/of kabeljauw 

&

met frietjes 

en/of krielaardappelen

&

koffie

   Volwassenen: 20 euro

   kinderen: 12 euro
Kaarten te verkrĳ gen 

bĳ  bestuursleden 
CD&V Meulebeke of via 
cdenv8760@gmail.com
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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!

v.u. Lieven Mannens, Gentstraat 130 Meulebeke - Redactie: Johan Tuytte - Fotografie: Amelie Soenens

Volg           Meulebeke op:
www.meulebeke.cdenv.be

www.facebook.com/cdenv.meulebeke

via twitter @CDenV8760


