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Steeds opnieuw werd dit project uitge-
steld, andere projecten moesten altijd 
voorgaan. Tot het echt niet meer verder 
kon. We zijn dus tevreden dat het uit-
eindelijk zo ver is; doch het had én voor 
de winkeliers én voor alle inwoners 
reeds veel langer mogen gebeurd zijn.

5de fase wordt uitgesteld, 
dit kan voor CD&V niet 
De werken worden aangekondigd in 
5 fasen. De vijfde fase (= ruimte rond 
het nog te bouwen appartements-
gebouw) is voor het Schepencollege 
“afhankelijk van de afwerking van het 
appartementsgebouw.” De CD&V- 

fractie vindt dat dit niet kan. Deze 
vijfde fase moet onmiddellijk volgen 
op de vierde en kan niet zomaar 
uitgesteld worden tot de eigenaar-
bouwheer van plan is om de werk-
zaamheden aan het appartementsge-
bouw te starten. Enige verplichting 
is noodzakelijk. Het publieke belang 
mag in deze niet ondergeschikt wor-
den aan privaat belang. Verder moet er 
ook uitdrukkelijk voorzien worden dat 
bij de aanleg van deze vijfde fase de 
Vichteplaats en het plein niet opnieuw 
moeten opengebroken worden om de 
noodzakelijke aansluitingen voor het 
appartementsgebouw te voorzien. Nu 

reeds moeten de nodige wachtaanslui-
tingen en –buizen voorzien  worden.

Geen heraanleg 
van de markt zelf
Het is oprecht te betreuren dat de 
markt niet heraangelegd wordt. De 
kasseien liggen er nu schots en scheef  
bij. Een heraanleg is noodzakelijk en 
was trouwens steeds in de plannen op-
genomen. Op het laatste moment be-
sliste het Schepencollege om de markt 
niet meer op te nemen in de heraanleg. 
Een jammerlijke beslissing, want zo is 
de aanleg van de Vichteplaats slechts 
half  werk.

Eindelijk gingen 
de werken van 
start in de Vich-
teplaats. Twee 
volle bestuurs-
periodes of 12 
jaar heeft het 
geduurd alvorens 
de werken effec-
tief startten. Al 
in 2000 op voor-
stel van toenma-
lig schepen Jan 
Steverlynck werd 
door de gemeen-
teraad de princi-
piële beslissing 
genomen tot 
heraanleg. De 
bedoeling was en 
is een aantrek-
kelijke omgeving 
te creëren waar 
het aangenaam 
winkelen en 
vertoeven is. Een 
Vichteplaats met 
groen en banken 
om te verpozen…

Werken in de Vichteplaats 
starten eindelijk !
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“Wees wijs, 
investeer in onderwijs”

“Wees wijs, investeer in 
onderwijs”: deze slogan 
hangt aan vele Vlaamse 
scholen. En inderdaad onze 
toekomst zal grotendeels 
afhangen van de kwaliteit 
van ons onderwijs. 

Nadat jaren terug, onder impuls van 
toenmalig schepen Jan Steverlynck, 

een samenwerking gereali-
seerd kon worden in Vichte 

en Ingooigem tussen het ge-
meentelijke en het vrij onderwijs, 

moest onze gemeente investeren in 
haar onderwijs. Eerst werd in Vichte 

een nieuwe school gebouwd en nu 
wordt ook in Ingooigem het bouw-
vallige schooltje vervangen door een 
modern functioneel schoolcomplex. 
Onder druk van de plaatselijke 
gemeenschap zullen deze nieuwe 
gebouwen ook gebruikt kunnen 
worden voor het kunstonderwijs, de 
muziekmaatschappij en de 
kinderopvang.

Zal de kinderopvang op 
de Heirweg  en in Tiegem 
verdwijnen ?
Het schepencollege wil deze 
nieuwe locatie uitbouwen tot een 
centrale kinderopvang. Daar-
door kan de kinderopvang op de 
Heirweg en in Tiegem op termijn 
verdwijnen. Als CD&V kunnen 
we hier absoluut niet mee akkoord 
gaan. School en kinderopvang 
horen samen. De kinderopvang 
op de Heirweg afschaffen om de 
oude pastorie te kunnen verkopen, 
getuigt van een beleid dat AllES 
bEHAlVE WIJS is.

Wanneer verhogen de belastingen?

De gemeente Anzegem krijgt haar 
financieel huishouden niet onder 
controle. Elk jaar wordt ongeveer 
1,5 miljoen Euro meer uitgegeven 
dan er ontvangsten (is +/- 14 mil-
joen Euro) zijn. Iedereen weet dat 
dit zo niet lang kan blijven duren. 
Dus moet er bespaard worden. De 
gemeentelijke dienstverlening in 
Kaster, Tiegem en Ingooigem werd 
gesloten en deze in Vichte terugge-
schroefd. Wie dacht dat er gesnoeid 
zou worden in de uitgaven is eraan 
voor de moeite. 

De gemeentelijke 
spaarboek smelt als 
sneeuw voor de zon
De gemeente heeft een spaarpotje 
van +/- 6,5 miljoen Euro en dat zal 
de bestuurscoalitie eerst opgebrui-
ken. Zo kan het schepencollege tot 
2015 zorgeloos verder boeren. 

Ook gemeentelijke eigendommen 
worden te gelde gemaakt. In febru-
ari wordt de Pastorie van Ingooigem 
openbaar verkocht. Ook het brou-
wershuis (het vroegere gemeente-

huis) wordt van de hand gedaan 
zodra de nieuwe school klaar is. An-
dere gebouwen die op de lijst staan 
om te verkopen zijn: het KAJ-lokaal 
in Anzegem (pas enkele jaren gele-

den aangekocht door de gemeente), 
de pastorie op de Heirweg, de Her-
tog van brabant, de woningen aan 
de rand van het beukenhof, …
En daarna?

De uitverkoop van gemeentelijke eigendommen kent voorlopig geen einde
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In het kader van het project 
‘Ontsluiting cultuurhistorisch 
erfgoed’ heeft de gemeente 
met steun van de provincie 
West-Vlaanderen duidings-
borden bij het landschap-
pelijk, cultureel en oorlogs-
patrimonium van Anzegem 
geplaatst. De projectsubsidie 
van de provincie bedraagt 
6.940 euro en werd toege-
kend in het kader van het 
Erfgoedreglement.

GEMEENTE
Marleen Titeca-Decraene, Klokketuin 78 (0497.051.800 
-e-mail marleen.titeca@west-vlaanderen.be)

Jan Steverlynck, beukenhofstraat 48 (056.77.91.99- secr. 
02/238.05.12), e-mail jan.steverlynck@kmonet.org)

Rik Colman, Kerkstraat 24 (056.68.95.79, e-mail rik.
colman@scarlet.be)

Mia Tack-Defoirdt, Elf  Novemberlaan 79 
(056.77.78.32, e-mail mia.defoirdt@pandora.be)

OCMW
Filip Vandemoortele, Edgar Tinelstraat 5 (056.77.28.89, 
e-mail filip.vandemoortele@cdenvanzegem.be)

lydie Vandermaelen, Vichtsesteenweg 183 
(056/44.96.24,e-mail lydie.vandermaelen@myoffice.
mobistar.be)

CD&V AFDELING ANZEGEM
Katrijn Titeca, Klokketuin 77 (0473/25.31.03 of  via 
katrijn@waregemsport.be ), secretaris

PROVINCIERAADSLEDEN
Claude Croes - Driesknoklaan 108, 8540 Deerlijk – 
056/72.35.04 – claude.croes@west-vlaanderen.be

Yves Debaere – Minister liebaertlaan 53/D bus 13, 
8500 Kortrijk – 056/29.56.07 – yves.debaere@west-
vlaanderen.be

Jean de bethune (voorzitter provincieraad) – Van bel-
legemdreef  27, 8510 Kortrijk (Marke) – 056/22.40.40 
– jean.de_bethune@west-vlaanderen.be

Yolande Destoop – Dhondt – Staakmolenstraat 24, 
8793 Waregem – 056/60.24.77 – yolande.dhondt@
west-vlaanderen.be

lieven lybeer – Goedendaglaan 80, 8500 Kortrijk – 
056/25.79.61 – lieven.lybeer@west-vlaanderen.be

Eliane Spincemaille – Vichtestraat 5, 8553 Zwevegem – 
056/77.79.42 – eliane.spincemaille@west-vlaanderen.be

Ann Seynaeve – Ter Elst 40, 8560 Wevelgem – 
056/40.39.82 – ann.seynaeve@west-vlaanderen.be

Marleen Titeca – Decraene (gedeputeerde) – Klok-
ketuin 78, 8570 Anzegem – 050/40.31.65 (kabinet) – 
marleen.titeca@west-vlaanderen.be

Dorpskern-
vernieuwing 

Gijzelbrechtegem

Eindelijk, en na lang aandringen 
van gedeputeerde Marleen Titeca-
Decraene is de gunning gebeurd 
van het project ‘dorpskernvernieu-
wing Gijzelbrechtegem’ (Europese 
programma’s zijn namelijk tijdsge-
bonden), dat op 24 maart 2009 werd 
goedgekeurd in het kader van het 
Europese programma voor plat-
telandsontwikkeling PDPO II en 
dat de kwalitatieve herinrichting van 
de dorpskern als voorwerp heeft. 
De Europese steun voor dit project 
bedraagt 90.000 euro. Vlaanderen 
en de provincie West-Vlaanderen 
subsidiëren voor een bedrag van 
99.615 euro, respectievelijk 110.385 
euro. Dat betekent samen een steun 
van 300.000 euro.

Infoborden in onze gemeente
Met steun van de provincie

Contacteer uw vertegenwoordigers 
van CD&V
Aarzel niet om ons te contacteren 
wanneer u vragen of opmerkingen heeft
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De Provincie blijft 
in 2012 investeren

Met de Provincie blijven wij 
in 2012 investeren in en een 
warm en sterk West-Vlaan-
deren, voor alle West-Vla-
mingen. Maar we doen dit 
niet blindelings. We zorgen 
immers voor een verant-
woorde begroting, die trou-
wens ook rekening houdt 
met de mogelijkheden voor 
de komende legislatuur. 

Dit doen we door ieder jaar op-
nieuw een stukje van de beschikbare 
middelen opzij te zetten in een 
‘spaarpot’. Zo heeft de Provincie in 
moeilijke financiële tijden altijd een 
reserve waaruit kan geput worden. 
Dat we dit zonder nieuwe belastin-
gen of  belastingverhogingen kun-
nen doen, heeft net te maken met 
het rationeel en financieel verant-
woord beleid  dat we elk jaar voeren. 
Desalniettemin doen we met de 
Provincie heel wat inspanningen om 
West-Vlaanderen nog aantrekkelij-
ker te maken, zowel voor burgers, 
bedrijven, verenigingen…  en dit 
binnen zowat alle maatschappelijke 
domeinen. 
“Door mensen gedreven” is onze 
leuze en daar kunt u van op aan; 
bijna 1000 personeelsleden zet-
ten zich dagdagelijks in om van 
West-Vlaanderen een nog mooiere, 
warmere en sterkere provincie te 
maken. De Provincie is er voor u!

De Provincie West-Vlaanderen 
organiseerde in het najaar van 2011 
een groepsaankoop groene stroom. 
Met deze groepsaankoop boden we 
de inwoners de kans om bewust te 
kiezen voor 100% groene stroom en 
ook te profiteren van een goedkoper 
contract juist omdat we zoveel bur-
gers samen brengen. Je kon deelne-
men voor elektriciteit, gas of  beide 
samen. Op 6 februari 2012 werd 
hiervoor een online veiling georga-

niseerd waarbij energieleveranciers 
hun beste prijs gaven. Ook voor 
bedrijven wordt nog een dergelijke 
veiling georganiseerd. Die is gepland 
voor 6 augustus.
Alsnog interesse? Neem zeker een 
kijkje op www.samengaanwegroe-
ner.be 
Gezien het hoge aantal inschrijvin-
gen (44.551!), komt er zeker een 
vervolgverhaal.

Samen op weg 
naar goedkopere groene energie

Het provinciebe-
stuur van West-
Vlaanderen maakt 
jongeren warm 
voor het opzetten 
van projecten. 

Het ‘provinciaal reglement voor de 
subsidiëring van projecten voor en 
door jongeren in West-Vlaanderen’ 
maakt financiële steun voor jonge-
renprojecten mogelijk. Met deze 
subsidiëring wil de Provincie der-
gelijke initiatieven realisatiekansen 
bieden. 
Aan de subsidie zijn enkele voor-
waarden verbonden: zo dient het 
project een bijdrage te leveren aan 
de persoonlijke ontwikkeling en/
of  maatschappelijke of  culturele 

vorming van de deelnemers en dient 
de activiteit hoofdzakelijk in West-
Vlaanderen plaats te vinden. boven-
dien moet het project zich hoofd-
zakelijk richten op jongeren tot 30 
jaar. De subsidie kan nooit meer dan 
50 % van de reële kosten van het 
project bedragen. 
Om deze mogelijke provinciale 
ondersteuning extra in de verf  zet-
ten, werd een postkaart ontworpen. 
3.500 postkaarten werden verspreid 
naar de 64 West-Vlaamse gemeente-
lijke jeugddiensten, jongerencultuur-
centra, jeugdhuizen, jeugdbewegin-
gen, jeugddiensten enz.

Het volledige reglement en het aanvraag-
formulier zijn terug te vinden op de website 
www.west-vlaanderen.be/jeugdproject

Provinciale steun aan projecten voor 
en door jongeren in West-Vlaanderen


