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   Beste inwoner,
We hebben nog enkele dagen af te tellen en het nieuwe jaar loert 
om de hoek.

2017 was een vrij rustig jaar. 
Er waren gelukkig geen bijzonderheden te noteren.

Doch voor mijzelf en mijn familie was het een feestelijk jaar. Zelf ben 
ik vijftig geworden in augustus en heb dit met veel sympathisanten 
gevierd, waarvoor dank. Ook ons 25 jaar huwelijk en de speciale 
verjaardag van de kinderen die 18 en 21 werden hebben we feeste-
lijk gevierd. Volgend jaar zal het op familiaal vlak wat minder druk 
zijn. Maar er zal een andere drukte zijn in 2018. De gemeenteraads-
verkiezingen die op 14 oktober gepland zijn, gaan ongetwijfeld veel 
energie vragen.
We zijn volop bezig om mensen te zoeken die mee willen besturen 
in Meulebeke. Vooral mensen die gedreven zijn met goesting om te 
werken binnen het bestuur en beschikken over competenties, m.a.w. 
kandidaten die ons beleid verder willen uitdragen. We horen en zien 
elkaar ongetwijfeld rond de zomermaanden voor een babbel.

Op bestuurlijk vlak is en blijft het uiteraard heel druk. We hebben 
grote stappen gezet op vlak van digitalisatie. Binnenkort kan je des-
gewenst bijna alles digitaal reserveren. Ook de samenwerking tus-
sen GVO en het OCMW is een belangrijke stap naar de toekomst toe 
voor de ouderenzorg. We stevenen af op een record aantal senioren 
en we moeten zorgen dat we hen de nodige zorg en opvang kunnen 
verlenen. Zij verdienen het om waardig oud te worden in een mooie 
en kwalitatieve omgeving. 

De voorbereiding en de opvolging van de vele wegenwerken, het kas-
teel, het algemeen dagelijks beleid en zo veel meer zorgen voor een 
goed gevulde agenda.

Ik wil u allen een fijn en vooral gezellig eindejaar toewensen.  
Geniet met de familie van die mooie traditionele momenten, waar 
we elkaar het allerbeste toewensen, zelfs gewoon bij elkaar zijn en 
even tijd vrijmaken om te feesten of te luisteren naar alleenstaan-
den is belangrijk. Geniet van de kleine dingen, een echte vredeswens 
overbrengen en beseffen dat bijna iedereen hier welvarend kan le-
ven en eigenlijk niets tekort heeft als hij wil/kan werken.

Vergeet vooral niet dat je steenrijk bent, wanneer je gezond bent! 
Dus acht u iedere dag een koning en wees gelukkig!

Ik wens het jullie allen toe voor het nieuwe jaar 2018. Een jaar van 
liefde en geluk met een uitstekende gezondheid voor u en uw familie.

Gelukkig Nieuwjaar

Uw burgemeester,

       Dirk Verwilst

       CD&V Meulebeke

Financieel beleid werpt vruchten af
Vanaf de start van deze legislatuur is er sterk ingezet op een ge-
zond financieel beleid. We steken niet onder stoelen of banken 
dat de schuldenlast hoog is. Meteen willen we er wel bij vertel-
len dat hiermee veel infrastructuur zoals Ter Borcht, OC Vondel, 
de muziekschool, de brandweerkazerne en nog andere werden 
mee gerealiseerd.

Besparingen, zuinig werken en een zeer scherp aankoopbeleid 
zorgen ervoor dat de schulden in een recordtempo afgebouwd 
worden (zie infografiek).

Daarnaast investeerden we veel in veilige fietspaden, vernieuw-
de wegen en in verfraaiingswerken in de gemeente.
De komende jaren willen we verder inzetten op dit gezond finan-
cieel beleid dat iedere Meulebekenaar ten goede komt.
Onze opdracht is vooral uw centen zo goed mogelijk besteden. 
Iedere dag bouwen we aan de toekomst van onze - maar ook 
uw gemeente - om een propere, gezonde en veilige gemeente 
uit te bouwen.
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Meer en betere woonzorg in Meulebeke

We timmeren verder aan de weg

Fietsveiligheid

De vergrijzing van onze bevolking ligt 
CD&V Meulebeke nauw aan het hart. Wij 
willen dat onze senioren de verdiende 
kwalitatieve zorg krijgen die ze verdienen.

Zo beslisten we in 2012 om niet zelf nieuwe 
servicewoningen te bouwen maar die te 
realiseren in samenwerking met sociale 
huisvestingsmaatschappij De Mandel uit 
Roeselare. Voor de woonzorgkamers is het 
een gelijkaardig verhaal. Van de hogere 
overheid mag het OCMW slechts een be-
perkt aantal vergunde bedden uitbaten. 
Daarom zijn we op zoek gegaan naar een 
geschikte partner die gespecialiseerd is in 
woonzorg en de bestaande kwaliteit van 
Ter Deeve kan evenaren. Woonzorggroep 
GVO bleek voor het OCMW- en het ge-
meentebestuur de beste keuze te zijn. Op 
termijn zal een vertegenwoordiger van de 
gemeente zetelen in de raad van bestuur 
van de nieuwe VZW of bedrijf zodat wij de 
belangen van onze inwoners in woonzorg 
kunnen blijven verdedigen.

In 2020 zal, in een gemeenschappelijke 
VZW waar GVO en het OCMW in zetelen 
het woonzorgcentrum De Lappers opstar-
ten.
De doelstelling is om vanaf 2020 dat zo-
wel personeel en bewoners van de huidi-
ge woonzorgcentra kunnen overstappen 
naar de nieuwe gebouwen aan de Karel 
van Manderstraat.

Daarnaast worden alle bestaande ser-
viceflats en woonzorgkamers volledig ge-
renoveerd zodat zij opnieuw voldoen aan 
hedendaagse vereisten.

CD&V Meulebeke is ervan overtuigd dat 
dit een antwoord biedt aan de noden van 
onze senioren. Hiermee zorgen we ervoor 
dat senioren een betaalbare toekomst 
hebben in onze gemeente met de best 
mogelijke woonkwaliteit en professionele 
zorg.

En dat mag u gerust letterlijk nemen.

Momenteel wordt er gewerkt aan de 
Meentakstraat. Deze weg moet volledig 
afgewerkt zijn eind maart 2018. We heb-
ben er voor gezorgd dat net voor de win-
terpiek een eerste laag asfalt werd aange-
bracht. Het eerste deel van de Gentstraat 
is ondertussen volledig afgewerkt. Be-
stuurders kunnen zich terug verplaatsen 
langsheen deze weg. Volgend jaar voeren 
we opwaarderingswerken uit in de Ooi-
gemstraat. Vanaf het voorjaar 2019 wordt 
de Gentstraat (fase 2) vanaf de Meentak-
straat tot de grens met Oostrozebeke he-
raangelegd. Er komt dan een afzonderlijk 
fietspad aan beide kanten van de weg.
Het Vlaamse Gewest maakte de plannen 
op voor deze werken. De nodige bud-
getten werden ondertussen voorzien en 
goedgekeurd.

In 2019 starten er ook werken aan de Pit-
temstraat (vanaf de Randweg tot aan de 
grens met Pittem). Daar komt er een af-
gescheiden fietspad aan één kant van de 
weg, aansluitend op het pas aangelegde 
fietspad in Pittem. . De riolering wordt ook
daar volledig gescheiden in opdracht van 
Aquafin.

CD&V Meulebeke spant zich in om van Meu-
lebeke een fietsveilige gemeente te maken. 
De zwakke weggebruiker staat centraal.
De jongsten en de oudsten zijn de meest 
kwetsbare mensen in onze samenleving. 
Het zijn precies die mensen die het
vaakst de fiets nemen. We moeten hen de 
nodige bescherming bieden op de weg.

Deze legislatuur hebben we meer dan 7,5 
kilometer nieuwe fietspaden aangelegd!

 Oostrozebekestraat 2.180m
 Gentstraat 1.330m
 Meentakstraat 1.220m
 Bonestraat 175m
 Karel Van Manderstraat 450m
 Tieltstraat 600m
 Nijverheidsstraat 450m
 Spoorweglaan 580m
 Ter Borchtlaan 550m
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   Kasteel Ter Borcht

De Markt, centrum van een bruisend Meulebeeks leven
Het BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) dateert 
van 1986 en sluit niet meer aan bij de noden 
van een dorpskern anno 2017.
Handelaars mogen maar 30% van het gelijk-
vloers gebruiken voor hun zaak en volgens het 
BPA mag er hoogstens 2 bouwlagen gebouwd 
worden terwijl de huidige bebouwing nu 
meestal drie bouwlagen is. Daarnaast hebben 
we de moeilijke verkeerssituatie op de markt 
waarbij de kerk dient als rondpunt. Het verkeer 
passeert nu langs de hoofdingang van de kerk 
wat aanleiding geeft tot gevaarlijke situaties 
bij kerkelijke plechtigheden zoals huwelijken of 
begrafenissen.

Ook het gebruik van de Markt voor feesten, 
markten en andere evenementen zorgt voor 
verkeersomleidingen en riskante situaties.
CD&V Meulebeke vindt het hoogtijd om dit aan 
te pakken met het RUP (Ruimtelijk Uitvoerings-
Plan) De Markt.

Zo zullen o.a. huidige bouwovertredingen kun-
nen opgelost worden. Tevens kan het verkeer 
vlotter en veiliger de markt passeren door het 
verkeer voorlangs de kerk te laten rijden en 
daar kiezen om richting Marktstraat of richting 
Holdestraat uit te gaan. Door een klein rond 
punt ter hoogte van de Oostrozebekestraat en 
de Karel van Manderstraat kan ook dit verkeer 
gemakkelijk naar de Holdestraat zonder rond 
de kerk te moeten rijden.

Wegomleggingen omwille van activiteiten op 
de Markt zijn dan ook verleden tijd.

Het Marktplein zelf kan mooier en functioneler 
aangelegd worden. Bovendien moet het plein 
gebruiksvriendelijker voor mensen die wat min-
der mobiel zijn. De markt moet het bruisende 
centrum van onze gemeente zijn voor aller-
hande activiteiten zoals de wekelijkse markt, 
de kermis of de Berenfeesten. In de omgeving 

moet voldoende parkeergelegenheid zijn en 
het geheel van de marktomgeving kan groener 
en aangenamer ingericht worden.
Zo wordt de Meulebeekse Markt een aantrek-
kelijkere plaats voor bezoekers, handelaars en 
horeca.

Aan de rand van het RUP De Markt bevinden 
zich in de Astridlaan nog enkele bedrijventer-
reinen. Deze moeten een andere bestemming 
krijgen zodat er minder vrachtverkeer is en dat 
er in het centrum enkel nog plaatselijk verkeer 
circuleert.

Op termijn kunnen we in de omgeving van de 
Markt mooie betaalbare seniorenwoningen 
bouwen. De bewoners kunnen op wandelaf-
stand hun boodschappen doen. En op tijd en 
stond kunnen ze genieten van een bezoekje aan 
een taverne of van een etentje op restaurant.

Er moet ook een wandel- en fietspad voorzien 
worden die de verbinding maakt van het cen-
trum naar Ter Borcht. Daarnaast is een groene 
parking die met waterdoorlaatbaar materiaal 
is aangelegd een noodzaak om alle wagens 
te kunnen plaatsen van de Markt- en evene-
mentenbezoekers. Want ook dat is een uitda-
ging voor het bestuur. We willen ons centrum 
vernieuwen, precies om de gehele buurt op te 
waarderen, zodat handelaars zich willen en 
durven vestigen op de markt en dat de consu-
ment verlangt om te genieten op een terras.

De werken aan de buitenkant van kas-
teel Ter Borcht lopen op hun einde. Het 
zou zonde zijn om na deze restauratie 
de binnenkant niet onder handen te 
nemen. CD&V Meulebeke is dan ook te-
vreden dat een volledige opwaardering 

van het kasteelinterieur tegen 2020 is 
vooropgesteld. 
Het kasteel kan dan ook een nieuwe be-
stemming krijgen zodat dit prachtig
stukje Meulebeekse geschiedenis verder 
kan leven in onze gemeente.
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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 

info@meulebeke.cdenv.be

of 0476/83 88 24

 Luc Debackere 

(Secretaris CD&V Meulebeke)

We komen zeker langs!

Nieuwe website               Meulebeke op:
www.meulebeke.cdenv.be

Fietshappening 
2018

   WELKOM OP ONZE 
NIEUWJAARSRECEPTIE

14 JANUARI 2018
ZAAL ASTER
Tieltstraat 51 - 8760 Meulebeke

Programma
Doorlopend van 10u30 tot 13u00

Om 11u00 Nieuwjaarstoespraken van
Lieven Mannens, voorzitter CD&V Meulebeke
Dirk Verwilst, burgemeester
Jean de Bethune, gedeputeerde provincie West-Vlaanderen

Praktisch
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 10 januari 2018
via info@meulebeke.cdenv.be of telefonisch via 0476/838824

Afgelopen maand lanceerde CD&V Meulebeke haar volledige vernieuwde website. 
U vindt er alle informatie over onze partij,
onze mandatarissen, activiteiten en nog zo veel meer.

Op zondag 3 juni 2018 organiseert 
CD&V Meulebeke een Fietshappening. 
Ontdek samen met ons de leukste 
plekjes van Meulebeke langst de beste 
en veiligste fietspaden.

Meer informatie volgt nog.
Noteer alvast 3 juni 2018 
in uw agenda!

Zaal of sportterrein 
nodig? Even surfen 

dan.
Goed nieuws voor verenigingen en alle gebruikers 
van OC Vondel, Ter Borcht en Ter Deeve. Vanaf het 
voorjaar kunnen online zalen, sportterreinen en bij-
behorende uitrusting gereserveerd worden. 
Wat is nog beschikbaar? Hoeveel kost het? 
Welke formaliteiten moet ik nog vervullen (voor bv. 
fuiven)? 
Het zal allemaal via het digitale reservatiesysteem 
kunnen.


