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Christine Spinnewyn
52 jaar – Wijtschate:
“Al 33 jaar ben ik gehuwd met Willy Caignie. We 
zijn allebei afkomstig uit Wijtschate waar we op-
groeiden op een boogscheut van mekaar. Samen 
baten we een familiaal landbouwbedrijf uit in “ 
’t Helleken” in Wijtschate. Naast akkerbouw en 
zoogkoeien kweken we er ook lekkere aardbeien, 
die we thuis verkopen. Willy is secretaris van de 
Landelijke Gilde Wijtschate en lid van de cultuur-
raad.  Ik ben in het bestuur van KVLV Wijtschate 
en in de Milieuraad. We zijn de fiere ouders van 5 
zonen, Joery (32), Tony (30), Hans (28), Kris (23) 
en Kim (21). De 2 jongste wonen nog thuis.  Onze 
Kim is leider van Chiro Wijtschateren.
Ik kan enorm genieten van de natuur.  Mijn hob-
by’s zijn fietsen en wandelen. Onze grootste trots 
is ons eerste kleinkindje, waar ik heel graag voor 
zorg. De toekomst van onze kinderen en kleinkin-
deren, een leefbaar en veilig dorp, dat is waar ik 
voor ijver.  
CD&V is daarvoor de juiste keuze. Ik wil meewer-
ken om de goede ploeg nog te versterken.”

Christine Onraet
40 jaar  -  Dranouter:
“Hallo, ik ben Christine Onraet. Samen met mijn 
partner Paul Vantomme en onze zoontjes Arno (6 
jaar) en Milo (4 jaar) woon ik in Dranouter.  Paul 
heeft nog twee jong-volwassen zonen, Theo en Si-
mon, met wie wij een hechte band hebben. Ik heb 
rechten gestudeerd in Kortrijk en in Leuven en ben 
sinds 1994 advocaat aan de balie te Ieper. Mijn ou-
ders waren landbouwers in Voormezele.  Ze heb-
ben mijn zus en mij geleerd dat inzet belangrijk is 
om je doel te bereiken. Ik pas dit motto nog iedere 
dag toe in mijn privé en professioneel leven. 
Nu wil ik er graag een extra dimensie aan geven 
door mij ten dienste te stellen van Heuvelland. Als 
mama, dynamische vrouw en juriste merk ik voort-
durend hoe belangrijk een goed uitgebouwde en 
toegankelijke gemeentelijke structuur is voor de 
inwoners.  Laagdrempeligheid en efficiëntie moe-
ten daarbij het uitgangspunt zijn.  Met uw steun 
wil ik daar graag mijn steentje toe bijdragen.
Ik heb ervoor gekozen om mijn engagement uit 
te bouwen binnen de CD&V, omdat dit een ploeg 
is die ervaring combineert met zin voor vernieu-
wing.”
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- Ik neem aan dat je dagen  goed gevuld 
zijn ?
Dat is inderdaad zo, maar ik doe het 
graag en door de juiste prioriteiten te 
stellen lukt dat wel. In mijn job kan ik 
gelukkig deeltijds aan de slag en wel 
wat zaken plannen. Veel van de huidige 
realisaties waren door hem op de sporen 
gezet. Denk maar aan de volledige reno-
vatie van de gemeenteschool in Dranou-
ter en de nieuwe  brandweerkazerne in 
Westouter.   Voor de brandweer kochten 
we een materiaalwagen voor Westouter 
en een autopomp voor Nieuwkerke, en 
voor de post Kemmel werden de nodige 
budgetten voorzien voor de aanpassing 
van de kazerne.  We hebben een brand-
weerkorps  waar we terecht fier op zijn. 

- Wat werd er  naast de renovatie van 
de gemeenteschool  nog gerealiseerd op 
vlak van onderwijs ?
Heel wat! De gemeenteschool te Dranou-
ter kreeg  een groene, attractieve speel-
plaats.  We kochten een smartboard en 
een estafette computersysteem aan.  Zo 
is alles voorhanden om met de  nieuw-
ste lesmethoden aan de slag te gaan. 
De buitenschoolse kinderopvang  werd 
nog beter uitgebouwd en voorzien van 
duurzamer speel- en werkmiddelen. Er 

is trouwens een groeiende vraag naar 
voorschoolse kinderopvang en op de 
website kan men nagaan waar er nog vrije 
plaatsen zijn.  In de toekomst wil ik daar 
zeker verder werk van maken.  In de ver-
gaderingen met de welzijnsraad en Kind 
& Gezin komen deze thema’s  aan bod 
en wordt er gezocht naar optimalisatie.

- Als schepen van nutsvoorzieningen 
was je nauw betrokken bij de dorpskern-
vernieuwingen.  Hoe is dat verlopen ?
Het scheiden van de rioleringen en de 
bijhorende dorpskernvernieuwing zijn 
een ideale gelegenheid om de nutsvoor-
zieningen te moderniseren. We zijn daar 
zeer goed in geslaagd. Intussen  zijn ook 
zowat alle hoogspannigslijnen – 15.000 
Volt - ondergronds gebracht.  Daardoor 
zijn er minder electriciteitspannes en 
ook het landschap vaart er wel bij.  Het 
gas- en waternet is uitgebreid en ook 
de communicatie-infrastructuur wordt 
aangepast aan de actuele noden: snel 
internet, telefonie,…

- Wat kan je als schepen doen voor de 
lokale economie ?
Ik heb veel contacten met de zelfstan-
digen in de gemeente  en zo voel ik 
goed aan waar de knelpunten liggen.  
We hebben op vraag van Unizo een 
ambtenaar locale economie voorzien 
en we hebben een goed uitgebouwde 
toeristische dienst, want toerisme is 
lokale economie, zeker in Heuvelland.  
Ook  ondersteunen we allerlei initia-
tieven zoals bijvoorbeeld de wekelijkse 
markt in Wijtschate. Mijn grote bezorgd-
heid nu is de mobiliteit en het aanbod 
van openbaar vervoer in onze dorpen. 

Zoals iedereen weet wil De Lijn zwaar 
besparen en worden her en der bussen 
geschrapt. De lijnbussen in Heuvelland 
blijven.  Over het behoud van het aantal 
belbussen wordt verder overlegd. 

- Dit jaar werd het containerpark  beta-
lend  in onze gemeente. Een noodzake-
lijke stap?
Dat klopt. Als alle omliggende gemeen-
ten die stap zetten ben je wel verplicht 
om daarin mee te gaan, anders krijg je 
afval uit de  buurgemeenten.  De finan-
ciële impact voor de Heuvellandse ge-
bruiker blijft wel beperkt: jaarlijks krijgt 
ieder gezin 25 Euro op zijn toegangs-
kaart . Zo blijft het eigenlijk gratis voor 
de normale gebruiker, en kunnen alle 
Heuvellanders hun afval zonder hoge 
kosten milieubewust naar het container-
park brengen.   We zijn trouwens voor 
de huisvuilophaling ook overgeschakeld 
van vuilniszakken naar identificeerbare 
bakken voor restafval en voor GFT.  Dit 
is een veel rechtvaardiger en correcter 
systeem aangezien het de selectieve 
ophaling en herbruik van grondstoffen 
bevordert,  en je enkel betaalt volgens de 
aangeleverde hoeveelheid.  Als je het mij 
vraagt weer een mooie stap voorwaarts.  

Luc Snaet werd 3 jaar geleden schepen toen Willy Lepla na een 
verdienstelijke carrière de fakkel doorgaf. Luc nam zowat alle 
bevoegdheden van Willy over en dat is toch een mooi pakket. 
Beroepshalve is hij elektrotechnicus en preventieadviseur bij Ban-
dencentrale Forrez. 
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SCHEPEN LUC SNAET
interview met

49 jaar – De Klijte



“Groen” is inderdaad een vlag die veel 
van mijn bevoegdheden dekt. Groenon-
derhoud omvat veel meer dan je op het  
eerste zicht zou denken.  Als alles  goed  
en netjes verzorgd is,  vindt men dit 
terecht normaal, maar dat vergt heel wat 
tijd en werk van onze technische dienst. 
Graspleinen maaien, hagen scheren en 
met kennis van zaken snoeien zijn hier-
van maar enkele voorbeelden.  Onkruid 
verdelgen met sproeistoffen wordt nog 
weinig toegepast en is voornamelijk 
handwerk geworden.  In Heuvelland 
strooien we  het gehakselde snoeihout 
uit als bodembedekking in de bloemper-
ken. Zo verhinderen we het dichtslaan 
van de bodem en het kiemen van on-
kruid. “Groene” verantwoordelijkheden 
zijn ook het aanleggen en verzorgen van 
beplantingen en het onderhouden van 
de speel- en sportterreinen.  Naast het 
onderhoud van de begraafplaatsen, het 
ecologisch bermbeheer,  de erosiebestrij-
ding, en het aanpakken van zwerfvuil,  

geven we onze dorpskernen kleur  met 
bloemenhangers en plantenbakken. 

- Wat betreft het gemeentelijk patri-
monium, wat is daar de laatste jaren 
allemaal gerealiseerd?
We hebben veel energiebesparende 
aanpassingen uitgevoerd in de ge-
meentelijke gebouwen : installatie van 
hoogrendementsketels, verbetering van 
de isolatie, het drukknopsysteem in de 
ontmoetingscentra,… De geslaagde 
renovatie van de gemeenteschool in 
Dranouter is achter de rug en nu werken 
we aan het herinrichten van de lokalen 

voor de technische dienst in Nieuwker-
ke. Het kerkhof  van Wulvergem wordt  
opgewaardeerd en de kerkhofmuur in 
Wijtschate is hersteld.  In een aantal 
dorpen hebben we paardenbindplaatsen 
voorzien voor de ruiters.  

- Als je terugkijkt op de laatste jaren, 
waar heb je het meest voldoening van ?
De samenwerking met jonge gezin-
nen en de schoolgaande jeugd! Zo is 
de  tweejaarlijkse aanplanting van het 
geboortebos met de jonge Heuvellan-
dertjes en hun ouders  elke keer een echt 
succes.   En de viooltjes die we ieder jaar 
in alle dorpen uitplanten, worden in het  
voorjaar telkens ingepot  samen met de 
leerlingen van alle basisscholen.  Belang-
rijk is ook  de jaarlijkse zwerfvuilactie 
met de scholen en jeugdbewegingen, die 
mensen milieubewuster maakt.    

- Heb je nog een boodschap ?
We wonen in een prachtige gemeente 
waar gezellige dorpen, verspreid te 
midden van akkers, weilanden en bos-
sen, Heuvelland echt uniek  maken. Dit 
moeten we zeker zo houden.  Ik blijf  me 
hier voor inzetten!

Frans is goed gekend als Heu-
vellandse schepen van “groen”. 
We kunnen ons daar wel wat bij 
voorstellen, maar wat houdt dit 
allemaal in?
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SCHEPEN FRANS DURNEZ
interview met

61 jaar – Westouter
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Al meer dan 10 jaar baat ik met mijn 
man, Frederik Covemaeker, een land-
bouwbedrijf  uit in het Heuvellandse 
Loker.  Onze hoeve heet trouwens “Het 
Lokerhof ”. 
Ik groeide op in De Haan, behaalde 
het diploma van Gegradueerde in de 
Scheikunde en werkte  enkele jaren als 
laborante. Toen ik zwanger werd van 
onze eerste kindje, besloot ik om naast 
het gezin ook Frederik bij te staan op het 
bedrijf. Met Jonas (9), Jens (7) en Eline 
(2) is ons gezin compleet.
Ik ben actief  bestuurslid van AGRA 
(regio Ieper) en KVLV Loker. Frederik is 
lid van de Landelijke Gilde Kemmel.
Net zoals 6 jaar geleden ben ik CD&V-
kandidate voor de provincieraad. Via de 
politiek wil ik er mee voor zorgen dat 
iedereen een eerlijke kans krijgt en dat er 
rechtvaardig beslist wordt.
Land- en tuinbouw zijn de eerste behoe-
ders van ons mooi landschap en zelfs van 
een groot deel van onze natuur. We wil-
len dat zo houden. Maar dan mogen al-
lerlei voorwaarden en regels die men ons 
oplegt, onze bedrijven niet versmachten. 
Dit brengt de leefbaarheid in gedrang.
Samen met CD&V en ons gemeentebe-
stuur vind ik dat we via overleg met alle 
betrokkenen en met respect voor ieders 
mening, tot verdedigbare voorstellen 
moeten komen. Aandacht voor de impact 
op de leefbaarheid van de landbouw is 
daarbij wel essentieel.
Hetzelfde geldt voor het omgaan met 
archeologisch erfgoed.  Ik begrijp dat er 

ruimte moet zijn voor goed gemotiveerd 
archeologisch onderzoek.  De oudste 
sporen van het Lokerhof  dateren al zeker 
van de 12de eeuw.  Toen al beseften de 
kasteelheren hoe belangrijk het was om 
de voedselvoorziening veilig te stel-
len.  En ook in de eerste Wereldoorlog 
speelde de hoeve een belangrijke rol.  
Maar dit mag voor de bouwheer geen 
financiële strop betekenen. De last die dit 
veroorzaakt voor de landbouwer die zijn 
broodnodige stal wil bouwen moet mini-
maal zijn.  Naast de hinder en vertraging 
die het onderzoek veroorzaakt, vind ik 
dat er in geen geval kosten mogen opge-
legd worden aan de landbouw, integen-
deel.  CD&V is al lang de verdediger van 
een levenskrachtige land- en tuinbouw in 
Vlaanderen.  Daarvoor heb ik jullie steun 

nodig, zodat we met nog krachtiger stem 
kunnen wegen op het beleid.  Daar wil ik 
met mijn kandidatuur voor ijveren.
Als vrouw ben ik natuurlijk ook sterk 
begaan met het gezin en onderwijs.  Voor 
veel jonge gezinnen is kwaliteitsvol on-
derwijs in de buurt van groot belang, net 
zoals de voor- en naschoolse kinderop-
vang. Ik zal alle projecten die hiertoe bij-
dragen mijn volle steun geven. Veiligheid 
en zeker verkeersveiligheid zijn eveneens 
elementair om iedereen, maar vooral 
onze kinderen, te beschermen. Daarom 
vragen wij veilige fietspaden, snelheids-
ontradende dorpskernen en beperking 
van zwaar doorgaand verkeer.  Ook dat 
is onze plicht als volwassenen en daar 
maken we met CD&V ook werk van.

Cindy Covemaeker-Rosseel
36 jaar - Loker

KANDIDAAT VOOR DE PROVINCIERAAD

landbouw inbegrepen

Iedereen inbegrepen, ook u!

U bent vriendelijk uitgenodigd tot de voorstelling van 

onze kandidaten, in aanwezigheid van Federaal Minister 

van Financiën Steven Vanackere.

Afspraak op zondag 1 juli, van 10u00 tot 12u00 in OC 

Utendoale te Westouter.


