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Effectief luisteren naar de mensen….
ProjEct rondgang in allE stratEn

Het is een politieke gewoonte 
om in het verkiezingsjaar de 
mensen op te zoeken en hen naar 
hun stem te vragen. Ooit had 
ondergetekende daar een wrang 
gevoel bij toen een mandataris 
die hem echt niet kende en ook 
nooit begroette, vlak voor de 
verkiezingen, via de kieslijst zijn 
voornaam uitsprak. Hypocrisie ten 
top…

Zo rijpte het idee om de mensen 
halverwege de legislatuur te 
bezoeken. We begonnen ermee op 
15 november 2008 en eindigden 
op 3 september 2011.

Ieder huis in groot Ledegem werd 
bezocht. De mensen werden de 
week voordien op de hoogte 
gebracht via volgende tekst: 
“Beste inwoner. Op die datum 
vanaf 9u komen de burgemeester, 
leden van het schepencollege, 
gemeenteraadsleden en 
bestuursleden van CD&V-VD 

bij U langs in de straat. Wij 
zullen graag luisteren naar Uw 
bekommernissen en/of suggesties. 
Wanneer U niet thuis bent, 
kan U ook steeds de leden van 
het college van burgemeester 
en schepenen bereiken in het 
gemeentehuis, iedere maandag 
tussen 18u en 19u, of op afspraak.”

Deze bezoeken vielen nagenoeg 
altijd in goede aarde en we 
waren overal welkom. Per 
twee, een mandataris en een 
verslaggever trokken we op 
pad, soms in erg kouwelijke of 
regenachtige omstandigheden. 
Op zaterdagmorgen vanaf 9u stipt 
waren steeds minimum een achttal 
mensen aanwezig voor een tocht 
langs een 100 à 150-tal huizen.

Zo waren we een dertigtal 
zaterdagvoormiddagen aan 
de slag. En daar bleef het 
niet bij want de verslagen 
en de opmerkingen van de 
mensen werden geregeld 
geëvalueerd in aanwezigheid 
van de burgemeester en enkele 
schepenen. Iedere opmerking 
werd besproken en er werd, 

daar waar mogelijk, een gevolg 
aan gegeven. De burgemeester 
en de verantwoordelijke van de 
technische dienst gingen ook ter 
plaatse sommige zaken bekijken 
en bespreken met de inwoners.

Waar mensen geen opmerkingen 
hadden, en dit gebeurde erg 
regelmatig, wezen we hen op 
de maandelijkse erg verzorgd 
uitgegeven infobrochure. 
Achteraan staan de burgemeester, 
schepenen en OCMW-voorzitter 
met GSM nummer en e-mailadres 
en hun afspraakmomenten. Van 
bereikbaarheid gesproken!

We mogen met enige fierheid 
zeggen dat we door deze 
inspanningen de bevolking willen 
ten dienste zijn en helpen daar 
waar mogelijk.

In het voorjaar starten we dan ook 
nog met een ander initiatief naar 
de verenigingen toe. Maar daar 
wordt in een afzonderlijke bijdrage 
meer over verteld.

Carlos Casteleyn

ledegemse verenigingen en organisaties aan het woord!
Aan politiek doen hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn. Met een 

luisterend oor naar wat er leeft onder de bevolking kom je al 
een heel eind. Daarom herneemt onze CD&V-VD afdeling haar 

ontbijtsessies met de verantwoordelijken van het Ledegemse 
verenigingsleven. In het voorjaar van 2012 zullen themagericht 

verenigingen en organisaties uitgenodigd worden aan de ontbijttafel om 
in een ongedwongen sfeer te luisteren naar hun beleidswensen. 



tErugblik FiEtstocht
de moedigen hadden gelijk!
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Natuurlijk had ik liever geschreven dat we onder 
een stralend zonnetje van start waren gegaan 
maar de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen 
dat het oude wijven regende toen onze CD&V- 
fietstocht zich om 14u op gang trok.
Van de ongeveer 180 ingeschrevenen waren er 
toch meer dan 100 op post en dus dikke proficiat 
aan al die moedigen.

De eerste 15 minuten bleef het regenen maar 
dan kozen de weergoden definitief onze kant en 
hebben we, deels onder de wolken en deels in de 
zon, een mooie fietstocht gemaakt langs rustige 
landelijke wegen. Daarbij werd de tussenstop bij 
hoeve Toebaert zeker gesmaakt.

De afsluitende koude schotel in DE L!Nk werd een 
gezellig onderonsje van tientallen tafels met jonge 
en minder jonge sympathisanten.

Daarmee heeft de jaarlijkse CD&V-fietstocht 
definitief zijn bestaansrecht verworven. Uitkijken 
naar volgend jaar dus !
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intErviEw
schepen greta vandeputte

hoe ervaar je persoonlijk je 
functie als schepen en hoe 
combineer je dit met je werk en 
je gezin?
Het verenigingsleven werd als kind 
met de paplepel ingegeven en 
voor mij was het vanzelfsprekend 
dat ik ook actief was in 
verschillende verenigingen in de 
gemeente.
Zo ben ik in 2006 in de politiek 
gestapt. Ik ben graag onder de 
mensen en vind het belangrijk te 
weten wat er leeft en speelt onder 
alle bevolkingsgroepen.
Als enige vrouw in het college 
van burgemeester en schepenen 
probeer ik mijn “mannetje” te 
staan en door mijn inbreng 
evenwicht te creëren bij 
beslissingen.
Het leven als politica in combinatie 
met enkele dagen per week 
werken in de St.Jozefskliniek te 
Izegem en het gezin is niet altijd 
vanzelfsprekend.
De kinderen Bert (25), Michiel(22) 
en Louise(14) wonen nog allen 
thuis.  Samen eten is al een 
voorrecht maar gelukkig kan ik 
voor 200% op de steun van man 
en kinderen rekenen.

Net zoals bij vele 
buitenhuiswerkende ouders is 
organisatie binnen het huishouden 
en zijn goede afspraken met de 
huisgenoten een must.

je hebt heel wat bevoegdheden 
als schepen. we pikken er een 
gevoelig thema uit “lokale 
economie”. wat moeten we ons 
daarbij voorstellen op lokaal 
vlak?
In 2010 is het project commerciële 
innovatie gestart en nog steeds 
lopend. De ingeschreven 
handelaars krijgen een op maat 
gemaakte begeleiding om 
innovatie, vernieuwing in hun zaak 
binnen te brengen.
We zijn ook trots op de vele 
mooie bedrijven gevestigd in onze 
gemeente. 
Momenteel wordt gewerkt op het 
bedrijventerrein Lindeke aan een 
bedrijfsverzamelgebouw.
Dit is een gebouw dat zal bestaan 
uit 5 entiteiten die te koop zullen 
worden aangeboden. Die zijn 
vooral geschikt voor kleinschalige 
of startende bedrijven die een 
geschikte vestigingslocatie 
zoeken.
Daarnaast zijn we ook intensief 
bezig met de uitbreiding van de 2 
bestaande kMO-zones.
Voor Ledegem is reeds een 
uitbreiding van 5 ha vastgelegd en 
hopen we op een snelle realisatie. 
Voor Sint-Eloois-Winkel ligt de 
puzzel iets moeilijker en zijn we, 
door de beperkingen opgelegd 
voor de provincie, gebonden aan 
een uitbreiding specifiek voor 
herlocalisatie van in Sint-Eloois-
Winkel gevestigde bedrijven. 

Na lange en moeilijke 
onderhandelingen met de 

provincie zijn we uiteindelijk 
gekomen tot een consensus 

voor de uitbreiding met 2,6 ha. 
De opmaak van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) is nu 
gestart. 

senioren en feestelijkheden lijkt 
me dan heel wat anders. vertel 
daar eens iets meer over.
In 2000 vertegenwoordigden de 
65-plussers 16,8% van de totale 
Belgische bevolking. In 2030 zal 
hun aandeel zijn toegenomen 
tot 24,3% van de bevolking. In 
dit licht is het van groot belang 
te benadrukken dat senioren 
op elk niveau van het beleid 
moeten kunnen meepraten. De 
gemeentelijke adviesraad senioren, 
waarin elke seniorenvereniging van 
de gemeente is vertegenwoordigd, 
is hiervoor een goed forum. 
Feestelijkheden is inderdaad een 
aangename bevoegdheid. 

Op lokaal vlak betekent dit 
hoofdzakelijk de ontvangsten van 
gouden, diamanten en briljanten 
jubilarissen, reünies jaargenoten, 
jubilerende verenigingen,… We 
vinden het belangrijk dat deze 
mensen op een passende manier 
gehuldigd worden en bieden 
hen een ontvangst aan op het 
gemeentehuis.  De huisbezoekjes 
die ik ter voorbereiding bij de 
jubilarissen doe verlopen steeds 
gemoedelijk en in de gesprekken 
wijken we soms ver af.

de legislatuur loopt naar zijn 
einde toe. je mag de twee 
mooiste momenten uit die 
periode even naar voor halen 
en wellicht waren er ook minder 
mooie momenten.

lees verder pagina 8.




