DECEMBER 2015

MEULEBEKE

Periodiek van CD&V-Meulebeke • Verantw. uitg. : L. Mannens, Gentstraat 130, Meulebeke • 36e jaargang

Beste Meulebekenaar,
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen die ik nog niet persoonlijk kon aanspreken de voorbije dagen, een gelukkig en
gezond Nieuwjaar te wensen.
Waar geluk en gezondheid de bovenhand mogen halen. Ik wens u tegelijk een verdraagzaam en vredevol jaar toe met respect en begrip
voor elkaar. Deze wensen zijn gelinkt aan onze politieke partij waar “WIJ” samen bouwen aan morgen. Waar “WIJ” samen met u willen
bouwen aan de toekomst, waarbij waarden zoals respect voor de mens, de sleutel zijn van onze toekomst.
Terwijl onze hoofdstad en andere plaatsen in ons land kreunen onder de angst van dreigende aanslagen, hebben toppolitici beslist
om de waakzaamheid te maximaliseren om erger te voorkomen.
Het is vreselijk dat we barbaarse toestanden zoals de aanslagen in
Parijs nog moeten meemaken in de 21ste eeuw. Zeker in onze Westerse samenleving waar mensen geacht worden goed ontwikkeld te
zijn en te streven naar vrede. Sommige individualisten onderschrijven dit helaas niet meer.
In tegenstelling tot deze individualisten proberen WIJ meer te zijn
dan een politieke partij. WIJ zijn een beweging van geëngageerde
mensen. De Meulebeekse CD&V profileert zich als enthousiaste
partner van gezinnen, ondernemers en verenigingen. Ik probeer dan
ook samen met ons plaatselijk CD&V-bestuursteam en alle verkozenen iedere dag te werken aan uw toekomst.
WIJ willen uw droom en verwachting invullen of vervullen, samen
met de vele vrijwilligers in onze gemeente die zich belangeloos én
tomeloos inzetten in het verenigingsleven. Dit typeert bovendien helemaal de Meulebekenaar: mens zijn voor mensen. Niet ik, niet zij,
maar WIJ.
Deze richting zijn we ingeslagen met onze beleidsploeg op 1 januari
2013: Bouwen aan morgen, zodat iedereen zich goed en comfortabel voelt in onze gemeente. Daarom moeten we (soms) met ons
allen een inspanning durven leveren in deze moeilijke tijden en misschien wel eens inleveren als het echt moet. De beste remedie tegen armoede is ze voorkomen, dus is mijn betrachting het maximum
van de bevolking aan de slag te krijgen. Dit is de beste weg naar
zelfontplooiing en geluk.
Ook als bestuur moeten we durven herstructureren en besparen
als het moet. Maar deze laatste mogen uw geluk niet ontnemen,
integendeel we streven naar een realistische welvaart.
Op 1 januari zijn we met een vernieuwde ploeg van start gegaan in
het bestuurscollege. Ik ben ervan overtuigd dat we samen verder
gaan bouwen aan een nog betere service voor de inwoner, want u
verdient onze waardering.
Want WIJ liggen wakker van datgene waar u van droomt, zekerheid, vrede en geluk in het leven.
En dit is dus mijn zorg om uw droom in 2016 waar te maken… Daar maken we samen werk van!
Uw burgemeester,
Dirk Verwilst

Nieuwe Schepenen
Zoals afgesproken in het begin van deze legislatuur startten er 2 nieuwe schepenen op Nieuwjaar. Een ideale gelegenheid om eens terug te blikken op de
aftredende schepenen en om de nieuwe schepenen voor te stellen.
Marc Vandermeulen begon in 1988, als 33-jarige, aan zijn Meulebeekse
politieke carrière. Eerst zetelde hij 6 jaar in de OCMW-raad, vervolgens 6 jaar
in de gemeenteraad en daarna 15 jaar als schepen. De eerste 6 jaar als
schepen van milieu en daarna 9 jaar schepen van openbare werken en landbouw. Naast de grote realisaties zoals de waterbeheersingswerken langs de
Randweg en het bufferbekken aan de Kleine Roeselarestraat springen vooral
de vele vernieuwde voetpaden en landelijke wegen in het oog. Bij de vele wegenwerken werd er telkens aandacht besteed aan de verkeersveiligheid en in
het bijzonder aan de zwakke weggebruiker. Marc Vandermeulen is er trots op
dat er nog vele werken op korte termijn gepland zijn zodat zijn opvolger meteen
het goede werk kan verder zetten.
Die opvolger op openbare werken en Landbouw is Katrien Seys. Katrien wil
de komende jaren verder werken aan een mooier en verkeersveiliger Meulebeke. De eerste dossiers liggen al klaar en binnenkort kunnen de werken in o.a.
de Bonestraat opgestart worden. Als landbouwster wil Katrien zeker aandacht
besteden aan goed en proper onderhouden grachten. Dit is belangrijk voor het
milieu en om het gevaar op overstromingen te vermijden.
Nancy Vanluchene nam de afgelopen 3 jaar de bevoegdheden personeel en
tewerkstelling, jeugd, kind- en gezinszorg, toerisme, communicatie- en participatiebeleid waar. Onder haar bewind kon het Jeugdhuis ’t Vraagteken een
doorstart maken in de oude brandweerkazerne. Voor de speelpleinwerking
werden voldoende monitoren aangetrokken en werden de bewegwijzering van
bestaande fiets- en wandelpaden vernieuwd. Inzake communicatie springt het
LED-bord op de markt in het oog.
Nancy werd opgevolgd door Amelie Soenens die meteen de jongste schepen
is in de Meulebeekse geschiedenis. Amelie wil vooral de gemeentelijke communicatie verder digitaal uitbreiden en verbeteren. Eerlijke, duidelijke en transparante communicatie is wat de Meulebekenaar verdient. Haar jonge leeftijd
maakt ook dat zij heel dicht staat bij de jeugd, wat het beleid enkel ten goede
kan komen. En als aanstaande moeder zal ook kind- en gezinszorg haar nauw
aan het hart liggen.

van links naar rechts
Katrien Seys – Marc Vandermeulen – Amelie Soenens – Nancy Vanluchene
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Halverwege…
Op 1 januari 2016 zitten we halverwege deze legislatuur. Een ideaal moment dus om een stand van zaken te geven van wat er de afgelopen drie
jaren is gerealiseerd.
Sommige realisaties springen uiteraard in het oog maar een aantal minder
zichtbare ingrepen zijn minstens even belangrijk om ons mooie Meulebeke
draaiende te houden. Hierna een onvolledig overzicht:
• Algemene reorganisatie van de gemeentelijke werking met als hoofd doelen: besparen en een grotere efficiëntie bereiken. De loonuitgaven
werden beperkt en het aankoopbeleid werd aangepakt, zodat we hier
ook beter en zuiniger werken. Daarnaast werden bijna alle leningen
herzien, waardoor de gemeente nu aan lagere intrestvoeten leent.
De afbetalingslast is aanzienlijk gedaald. We doen dus MEER met
MINDER.
• Milieuvriendelijke LED-verlichting voor fietsers langs de Randweg.
• Infrastructuurwerken in o.a. Astridlaan, Ter Borchtlaan en
Oostrozebekestraat. In de Astridlaan met een volledig gescheiden
riolering en in de 2 andere vermelde straten een gedeeltelijke
gescheiden riolering.
• Opwaardering van sportdomein Ter Borcht met o.a. aangepaste
verlichting, nieuwe afsluiting langs de Ter Borchtlaan en asfaltlaag
en de aanleg van de ecologische vlindertuin.
• Verhoogde toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers van de begraafplaats in het centrum door aanleg van berijdbare paden en met
aandacht voor onderhoudsvriendelijk groen
• Meer en beter communiceren naar de Meulebekenaar zoals bijvoorbeeld
over de voortgang van wegenwerken of over de financiële toestand van
de gemeente. We kiezen voor een duidelijke én eerlijke communicatie.
• Aanpassing van het circulatieplan voor een betere toegankelijkheid van
het centrum. Hierbij besteedden we ook aandacht aan de zwakke
weggebruiker door o.a. het gebruik van fietssuggestiestroken.

• De Spoorweglaan wordt aantrekkelijker aangelegd met de aanplanting
van nieuwe bomen en het voorzien van een wandel- en fietspad.
• Op het vlak van ruimtelijke ordening werden er meer mogelijkheden
gecreëerd om moderne, eigentijdse woningen en constructies te
bouwen.
• Modernisering van het Vondelreglement waardoor OC Vondel
toegankelijker wordt voor verenigingen en particulieren. De lokalen in
de Vondeltoren kunnen nu tegen een betaalbare prijs gehuurd worden.
• Realisatie van het Karel van Mandergebouw voor de Muziekschool en
de herlokalisatie van het Jeugdhuis in de oude Brandweerkazerne.
• Lancering van de Berenbonactie die onze handelaars meer zuurstof
moet geven en alle inwoners goedkoper laat winkelen.
• Opstarten van het Haandeputdossier dat de komende maanden verder
uitgewerkt wordt op het terrein.
• Heraanleg van de Marktstraat door de eigen diensten.
• Invoering van het lichtplan voor straatverlichting: dit komt zowel het
milieu als de portemonnee van de gemeente ten goede. Daar waar
nodig wordt er bijgestuurd in functie van de verkeersveiligheid.
• Aanpak trage wegen om een fietsverbinding van het centrum tot
Oostrozebeke mogelijk te maken.
• Oprichting van een eigen efficiëntere strooidienst. Verkeersgevoelige
plaatsen zoals schoolomgevingen worden bij sneeuw sneller en vaker
geruimd.
•
…
En zo kunnen we nog een heel eind door gaan.
Heel wat plannen liggen nu al klaar om de komende drie jaren te realiseren.
Zoals steeds waken we er over dat steeds binnen de uitgetekende
financiële krijtlijnen werken gerealiseerd worden.
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WELKOM OP ONZE NIEUWJAARSRECEPTIE
17 JANUARI 2016

Op zondag 17 januari 2016 nodigt CD&V Meulebeke u van harte uit op de
jaarlijkse
nieuwjaarreceptie in de turnzaal van de St.-Antoniusschool op
ZAAL ST.-ANTONIUSSCHOOL
'tST.-ANTONIUSSTRAAT
Veld.
3 8760 MEULEBEKE

ie

Programma
10.30 -13.00 doorlopende receptie
11u15 toespraak burgemeester Dirk Verwilst
11u30 toespraak europarlementslid Tom Vandenkendelaere
12u15 bekendmaking nieuw verkozen voorzitter met aansluitend toespraak
Praktisch
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 10 januari 2016
via cdenv8760@gmail.com of telefonisch via 0476/838824
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www.facebook.com/cdenv.meulebeke
via twitter @CDenV8760
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v.u. Lieven Mannens, Gentstraat 130 Meulebeke Redactie: Johan Tuytte - Fotografie: Amelie Soenens

