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 Beste Meulebekenaar,
Namens het voltallige CD&V-bestuur Meulebeke mag ik u allen 
een gelukkig en gezond 2017 wensen.

Ik wens u eveneens persoonlijk een gelukkig en gezond jaar 2017 
voor u, uw gezin en familie.

Een jaar waar we allen mogen gespaard blijven van tegenslagen 
en ziektes. Dat het een jaar mag worden waar actieve mensen zich  
verder inzetten voor de samenleving. Ik hoop dat we in 2017 te-
rug kunnen rekenen op de vele vrijwillige medewerkers die zich  
belangeloos inzetten voor de hulpbehoevenden en zieke inwoners.

Als burgemeester zet ik mij zelf dagelijks in om mijn wens waar te 
maken. Onze gemeente Meulebeke goed besturen is de opdracht,  
zodat het aangenaam is om te wonen, te werken, te feesten en 
sport te beoefenen, … kortom om hier te leven. Op de volgende  
pagina’s vindt u heel wat initiatieven die hiertoe bijdragen. Op van-
daag maar ook in de toekomst.

Want wie op zijn lauweren rust, zou het morgen wel eens duur kun-
nen betalen. Dat wil ik precies voorkomen met het huidig beleid.  
Ik wil bouwen aan uw verzekerde toekomst en de generaties die 
volgen.

Ik denk hierbij nog maar aan de woonzorg die met de toenemende 
vergrijzing zwaar onder druk staat. Nu moeten we handelen om 
ons geluk , maar ook morgen een (kamertje) plaatsje te kunnen 
garanderen.

Met dezelfde gedachte werken we keihard verder aan de Haande-
put zodat er ook morgen voldoende werkgelegenheid is in Meule-
beke. En bij elk initiatief dat we nemen, waken we er over dat het 
goed voor het milieu is: minder straatverlichting en het aanleggen 
van veilige fietspaden doen CO2 dalen. Ook het massaal aanleg-
gen van gescheiden rioleringen zorgt voor minder watervervuiling. 
Als burgemeester vind ik het mijn plicht om de toekomst van onze 
kinderen en kleinkinderen veilig te stellen.

Beste Meulebekenaar, ik hoop dat u het vandaag goed hebt in 
Meulebeke.

Dat u een tevreden klant bent bij onze Meulebeekse handelaars 
en dat de Meulebeekse handelaars tevreden klanten hebben. 
Dat u plezier en ontspanning vindt bij onze talloze verenigingen en 
dat u ze misschien een handje helpt bij alles wat ze organiseren.

WIJ CD&V Meulebeke proberen alvast ons steentje bij te dragen 
voor een gelukkig, welvarend en gezond Meulebeke.

Uw burgemeester,

Dirk Verwilst
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Doordachte aanpak
wegenwerken

Kleine aanpassingen, 
grotere verkeersveiligheid

U kan er in Meulebeke niet naast kijken: aan de wegen wordt er gewerkt. Hard 

gewerkt! De werken in de Gentstraat met daarbij aansluitend die in de Meen-

takstraat en Bonestraat springen het meest in het oog.

Deze werken kaderen in het Meulebeeks mobiliteitsplan zodat op termijn er 

minder doorgaand verkeer het centrum doorkruist en het verkeer op het hele 

Meulebeekse grondgebied veiliger en fietsvriendelijker wordt. Dit doen

we door waar mogelijk te zorgen voor afgescheiden fietspaden en de wegen zo 

in te richten dat de snelheid daalt.

Lagere snelheden betekent ook dat er minder CO2 wordt uitgestoten wat goed 

voor het milieu is. We werken ook aan gescheiden riolering zodat er eveneens 

er minder watervervuiling is.

CD&V spant zich in om voor alle werken maximaal subsidies te verkrijgen van 

de hogere overheden. De Meulebeekse belastingbetaler vaart er wel bij.

CD&V Meulebeke ijvert voor een verkeersveilige omgeving voor onze ge-

zinnen en kinderen. Zo werden er snelheidsverminderende werken aan 

het rondpunt in Marialoop uitgevoerd. Enkel door voldoende te vertragen 

kunnen automobilisten het rondpunt vlot en veilig passeren. Op Maria-

loopplaats verduidelijken de nieuwe wegmarkeringen de verkeersituatie 

zodat wagens voldoende afremmen en fietsers zich veiliger voelen.

In o.a. de Hulstveldedreef en de Hondekerkhofstraat werden er aan de 

zijkant grasdallen geplaatst. Zonder de weg te verbreden kunnen wagens 

nu makkelijker elkaar kruisen en blijft de snelheid in deze straten laag en 

dus veiliger voor de zwakke weggebruiker. Ook in onder andere de Vijf-

straat (tussen de Marialoopsteenweg en de Tieltstraat) en Ooigemstraat 

zullen er gelijkaardige werken worden uitgevoerd.
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Berenbon wordt 
gesmaakt door de 
Meulebekenaar

Bruisende verenigingen 
= Bruisend Meulebeke

70 in plaats van 90

Haandeput op 
kruissnelheid

Investeren in uitbouw 
woonzorgcentrum

Met het invoeren van de Berenbon wou CD&V Meulebeke de Meulebeek-

se consument stimuleren om bij de lokale handelaar zijn of haar inkopen 

te doen. Wie koopt bij de Meulebeekse handelaar wordt door de Beren-

bon met kortingen of andere acties beloond. Wie bij voldoende verschil-

lende handelaars koopt kan bovendien nog waardebonnen winnen. Bij 

een evaluatie van de Berenbon bleken alvast de handelaars enthousiast 

over dit initiatief. En de Meulebeekse consument kan er mee besparen. 

Een win-win situatie voor iedere Meulebekenaar.

Iedere Meulebekenaar mag terecht trots zijn op ons rijk verenigingsle-

ven. Veel naburige gemeenten zijn jaloers op die vele Meulebeekse vrij-

willigers die ervoor zorgen dat er in Meulebeke wel altijd iets te beleven 

valt. Van jeugd tot senioren, van sport tot cultuur,… U vindt wel altijd 

Meulebekenaren die er vrijwillig voor zorgen dat er voldoende

ontspanningsaanbod is.

CD&V Meulebeke wil deze vrijwilligers en verenigingen hiervoor uitdruk-

kelijk bedanken. Alleen al onze cultuur-, sport-, senioren- en ontspan-

ningsverenigingen ondersteunen wij jaarlijks met ongeveer € 42.300. 

Daarnaast leveren wij heel wat inspanningen om onze jeugdverenigingen 

kwalitatief te huisvesten en de verenigingen uitstekende

en betaalbare accommodatie (OC Vondel, Ter Borcht) aan te bieden.

Op Vlaams niveau werd beslist dat er vanaf 1 januari 2017 de standaard 

snelheidslimiet buiten de bebouwde kom 70km per uur is.

Voor Meulebeke betekent dit meteen dat 70km per uur de maximum-

snelheid is. Bij gevaarlijke punten of in de nabijheid van scholen - bv. De 

Bruggesteenweg op ’t Veld – daalt de snelheid tot 50km per uur.

In de bebouwde kom is de maximumsnelheid 50km per uur. In de nabij-

heid van de scholen is de maximumsnelheid bij begin en einde van de 

school beperkt tot 30km per uur.

Nu de archeologische opzoekingen achter de rug zijn, kan de aannemer 

starten met het aanleggen van de wegen en nutsvoorzieningen. Op het 

einde van de zomervakantie 2017 zal het terrein bouwrijp zijn. Onderne-

mers die hun bedrijf in Meulebeke willen uitbouwen kunnen bij de burge-

meester meer info verkrijgen of zich bij de WVI (West-Vlaamse Intercom-

munale) kandidaat stellen om bedrijfsruimte te verwerven.

CD&V Meulebeke wil met de Haandeput zowel het ondernemerschap als 

de werkgelegenheid in eigen gemeente stimuleren.

De vergrijzing neemt snel toe. Het is nu dat we moeten investeren in 

woonzorg zodat onze ouderen in de toekomst de woonkwaliteit krijgen 

die ze verdienen. Enerzijds willen we de huidige woonkwaliteit van ons 

woonzorgcentrum verhogen en anderzijds willen we de capaciteit ervan 

uitbreiden.

Dit is noodzakelijk om nu en in de toekomst onze bejaarden en hulpbe-

hoevenden te huisvesten en te verzorgen.
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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 & samenstelling: Johan Tuytte, Dirk Verwilst, Luc Debackere

Foto’s: Amelie Soenens, Lien Vyncke 

Volg           Meulebeke op:
www.meulebeke.cdenv.be

www.facebook.com/cdenv.meulebeke

via twitter @CDenV8760

 CD&V 
Wafelkaarting

   WELKOM OP ONZE 
NIEUWJAARSRECEPTIE

10
VRIJDAG

MAART

vanaf 19u00 

in de Paanderschool

Waar start 2017 voor jou?
BIJ JEZELF

IN JOUW BUURT

MEULEBEKE

v.u. Lieven Mannen,  

MEULEBEKE

GELUKKIG NIEUWJAAR! #IKBENWIJ

IN ONZE GEMEENTE

MEULEBEKE 
START HIER.
BIJ JOU, BIJ MIJ.
Kom mee babbelen over Meulebeke en wat we er samen van kunnen 
maken op onze nieuwjaarsreceptie 15 januari 2017. Breng jouw 
voornemens mee of deel ze via  
cdenv8760@gmail.com

ONZE GEMEENTESTART HIER.
BIJ JOU, BIJ MIJ.

15 JANUARI 2017
ZAAL ST.-ANTONIUSSCHOOL
ST.-ANTONIUSSTRAAT 3 8760 MEULEBEKE

Programma
10.30 - 13.00  doorlopende receptie

Achtereenvolgens nieuwjaarsto espraken door:
11u Lieven Mannens, voorzitter CD&V Meulebeke
11u15 burgemeester Dirk Verwilst

Praktisch
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 10 januari 2017 
via cdenv8760@gmail.com of telefonisch via 0476/838824


