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150 aanwezigen
op nieuwjaarsreceptie
OOIGEM - Op vrijdagavond 27 januari 2012 vond naar jaarlijkse traditie de drukbijgewoonde nieuwjaarsreceptie van
CD&V Wielsbeke plaats. Voorzitter Daisy Haydon mocht
Vlaams minister Hilde Crevits uit Torhout verwelkomen als
eregast.
Elke lid van CD&V Wielsbeke kreeg
een uitnodiging in de bus, net als de
leden van de Wielsbeekse adviesraden
en de bestuursleden van de Wielsbeekse verenigingen. Plaats van het
gebeuren was OC Leieland in Ooigem. Uiteindelijk daagden ruim 150
genodigden op, een twintigtal meer
dan vorig jaar. De mensen werden
verwelkomd door burgemeester Jan
Stevens en zijn schepenen. (West-)
Vlaams minister Hilde Crevits maakte
ook haar opwachting en zij werd door
de aanwezigen bijzonder hartelijk ont-

haald. Het was bovendien reeds de 6de uitstippelen in Wielsbeke, mag terecht
maal dat ‘onze’ minister aanwezig was trots zijn op het parcours dat het heeft
in Wielsbeke.
afgelegd’, aldus minister Crevits. ‘Ook
bij de komende gemeenteraadsverkie14 oktober
zingen willen we weer het vertrouwen
Na een hapje en een drankje namen
van de kiezer verdienen met een sterk
achtereenvolgens voorzitter Daisy
en geloofwaardig programma én met
Haydon en minister Hilde Crevits het een team competente kandidaten’,
woord. In beide speeches was naast de aldus Daisy Haydon.
gebruikelijke nieuwjaarswensen ook
plaats voor een vooruitblik naar 14
Voor foto’s van die avond kan je
oktober 2012, de gemeenteraadsverterecht op de website
kiezingen. ‘CD&V, dat de afgelopen
www.wielsbeke.cdenv.be.
6 jaar voor het eerst het beleid mocht

Kinderopvang tijdelijk in
voormalig CM-gebouw

OOIGEM - De buitenschoolse kinderopvang in
Ooigem krijgt een drietal
jaar tijdelijk onderdak in
het oude CM-gebouw in de
Bavikhoofsestraat. Ondertussen worden de plannen
uitgewerkt voor een nieuwbouw in de omgeving van
de school.
‘De voor- en naschoolse kinderopvang van de basisschool in Ooigem
was reeds geruime tijd te eng gehuisvest in het schoolgebouw zelf.
Vandaar dat het schoolbestuur en

het oudercomité op zoek
waren naar een ruimere en
comfortabele locatie voor haar
kinderopvang. De vraag naar
een aanpaste locatie werd ook
gesteld aan het gemeentebestuur.
Het voormalig CM-gebouw leek het
gemeentebestuur een ideale plaats
om er de kinderopvang in onder
te brengen: centraal gelegen, ruim,
recent heringericht en quasi instapklaar. De besprekingen hierover
tussen schoolbestuur, oudercomité
en gemeentebestuur verliepen erg
vlot en constructief en resulteerden
in een gebruiksovereenkomst tussen
Mijn Huis, eigenaar van het gebouw,
en de gemeente. Die huurt voor een
termijn van drie jaar het gebouw
en stelt dit ter beschikking voor de
Ooigemse voor- en naschoolse kinderopvang.’

Blije gezichten
‘Sedert de eerste schooldag van 2012
kon de kinderopvang haar intrek nemen in deze nieuwe locatie. We zagen
toen niks anders dan enthousiaste
reacties bij ouders, kinderen, opvangmoeders, leden van het schoolbestuur
en het oudercomité, en natuurlijk
ook bij Wielsbeekse beleidsploeg’,
aldus een tevreden burgemeester Jan
Stevens.
Toekomst
‘De toekomst oogt nog rooskleuriger’, volgens schepenen Marc Debie
en Filiep De Vos. ‘Het is de bedoeling om in de nabijheid van de school
een complete nieuwbouw op te trekken’. ‘Dat zal gebeuren in alle openheid en samenwerking met de school,
het oudercomité en schoolbestuur.’

Positief woonbeleid ondanks
economische crisis

Schepen Marc Debie op de hoek van de
Lobeekstraat met de Stationsstraat waar
14 loten bouwgrond en 4 koopwoningen
gerealiseerd worden samen met WVI.

Met een uitbreiding van zowat 330
loten en een aantal appartementsblokken heeft het Wielsbeekse
woonbeleid een grote stap vooruit
gezet gedurende de laatste 6 jaar.
Bovendien zijn er nog steeds mogelijkheden en is het potentieel dus
nog lang niet bereikt.
‘We hebben het beter gedaan dan
we zelf verwachtten,’ klinkt het bij
Marc Debie, schepen van huisvesting. ‘We hebben onverwacht
veel investeerders aangetrokken.
We weten wel dat we telkens sterke
projecten hadden met aantrekkelijke
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WIELSBEKE - Tegen het einde van 2012 zal Wielsbeke
3630 woongelegenheden tellen. Dit zijn er 10% meer dan
in het begin van de legislatuur, een opmerkelijke stijging.

voorwaarden, maar waarschijnlijk
werd vastgoed in Wielsbeke ook
interessanter door de economische
crisis.’

woningen en loten konden realiseren.’
‘In de nabije toekomst wordt het
noodzakelijk om in de eerste plaats
op senioren te focussen, waarbij beSociale partners
drijven echter niet in de steek worCD&V heeft uiteraard ook hulp ge- den gelaten. We stellen vast dat de
had van hun sociale partners. ‘Dank- grensarbeid in Wielsbeke achteruit
zij bouwmaatschappij De Mandel
gaat en dat onze bedrijven vragende
kunnen we 8 koopappartementen
partij zijn voor werknemers uit eigen
en 6 koopwoningen realiseren. Ook streek. Daarom willen we zeker blijhet OCMW staat ons bij met het
ven investeren in betaalbare sociale
realiseren van 7 sociale huurapparte- woningen in eigen gemeente,’ aldus
menten. Ons paradepaardje is echter Marc Debie.
‘ons’ WVI, waarmee we tientallen

Wielsbeke zet fors in
op groene energie
SINT-BAAFS-VIJVE - Op het eiland D’Hooie in Sint-BaafsVijve wordt fors geïnvesteerd in hernieuwbare energie,
met dank aan de provincie.
Zo zijn vergunningen afgeleverd
voor een tweede biogasinstallatie en
de plaatsing van een zestal windturbines. Schepen van milieu Magda
Deprez is tevreden: ‘D’Hooie is
ideaal gelegen om ons steentje bij te

dragen in de productie van groene
energie. Er zal groene stroom geproduceerd worden via de aanmaak
van biogas en via windenergie. De
hinder voor de omwonende wordt
tot een minimum beperkt.’

Sociaal bouwproject
“De Wissel” in samenwerking
met nationale loterij
WIELSBEKE - Om tegemoet te komen aan de
stijgende vraag naar overgangswoningen, investeert het OCMW in een sociaal bouwproject aan de Stationsstraat 35 in Wielsbeke.
Het gebouw zal als naam “de Wissel” dragen
en wordt medegeﬁnancierd door de Nationale Loterij.
Sommige mensen raken onverwacht
in de problemen, zoals door een
scheiding of bij het verlies van hun
job, en komen daardoor op straat te
staan. Om aan die stijgende vraag
naar overgangswoningen te kunnen
voldoen, heeft het OCMW beslist
om een leegstaand pand in de Stationsstraat, dat eigendom is van het
OCMW, op te knappen.
‘Met dit project willen we de mensen helpen die in zo’n geval niet
onmiddellijk ergens anders terecht
kunnen. Dankzij dit project hebben
ze enkele maanden de tijd om alles
weer op een rijtje te zetten en een
nieuw onderkomen te zoeken,’ aldus

OCMW-voorztter Guido Callewaert.
‘De naam ‘de Wissel’ verwijst naar
het tijdelijk karakter van de bewoning, maar ook naar de locatie waar
het gebouw zich bevindt, met name
vlak naast de plaats waar zich de
voormalige spoorweg en het station
van Wielsbeke bevonden.’

en onder het dak zal telkens een
appartement ingericht worden waar
een gezin onderdak kan krijgen. De
eerste verdieping, waar momenteel 6
kamers aanwezig zijn, wordt opgevormd tot 3 kleinere studio’s. Alle
woongelegenheden worden voorzien van een eigen keuken, verwarming en sanitair.’

Nationale Loterij
‘De verbouwingswerken zijn vorige
maand gestart en komen tot stand
met medewerking van de Nationale
Loterij die voor het project ruim
50.000 euro aan het OCMW ter beschikking stelt. Op het gelijkvloers

Het totale kostenplaatje van het project bedraagt 400.000 euro. De renovatiewerken zouden maar een aantal
maanden in beslag mogen nemen,
aangezien er geen grote structurele
werken moeten gebeuren.

5

een warme oproep: Steun de voedselbank!
Hoewel we het niet vermoeden, of
niet zien, drukt de realiteit ons wel
met de neus op het feit dat ook in
Wielsbeke mensen wonen die het
moeilijk hebben om elke maand rond
te komen. Op vandaag is de voedselbank ook in Wielsbeke onmisbaar
geworden.
Maandelijks gaan de vrijwilligers voedingsmiddelen ophalen bij de voed-

selbank in Kuurne. Dit voedsel wordt
dan verdeeld in pakketten per gezin.
Voor een symbolisch bedrag kunnen
mensen, die hier nood aan hebben,
een pakket komen ophalen.
!   "   cieel willen steunen dan kan dit op
rekening van het Sociaal Huis Wielsbeke 000-0009324-41 met vermelding
van “Gift Voedselbank”. Hoe klein de

bijdrage ook is, vele kleintjes maken
ook iets groot. SAMEN kunnen we
het verschil maken.
Ook als vrijwilliger kunt u meehelpen,
bij het ophalen of bedelen van de
pakketten. Contacteer het OCMW op
056.67.45.07.

WIELSBEKE - ‘Als je door
Wielsbeke rijdt, kan je niet
anders dan vaststellen dat
het gemeentebestuur de
ﬁetser hoog in het vaandel
draagt. Telkens we een weg
heraanleggen, zorgen we
meteen voor een gescheiden ﬁetspad’, licht schepen
van mobiliteit Filiep De Vos
nader toe.
Tegen het einde van deze legislatuur
   
bijgekomen zijn in Wielsbeke. Op die
manier wordt onze industriegemeente
     
‘Het zichtbaarste project is de realisatie van de Ooigemstraat, waar er
duidelijk gekozen is voor een ‘ge     
   

     een goeie en betaalbare oplossing
tussen onze deelgemeenten Ooigem
voor deze verkeerssituatie. Uiteindelijk
en Wielsbeke.’
werd gekozen voor de aanleg van een
   
Fietstunnel
meer moeten oversteken en bijgevolg
      
geen enkel gevaar meer zullen lopen.
over het kanaal Roeselare-Ooigem
Ook de kostprijs is een opsteker.
zijn allesbehalve kwalitatief en vooral Deze zal (bijna) volledig gedekt worzeer onveilig. Als gemeentebestuur
den door subsidies.’
zijn we dan ook op zoek gegaan naar

Werk mee aan de toekomst van onze gemeente
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!
Uw lokale contactpersoon
Marijn De Vos
Eekhoutstraat 21E
8710 Ooigem
(marijn_devos@hotmail.com)
www.wielsbeke.cdenv.be
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Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
Wetstraat 89
eenvoudig:
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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Mobiliteitsbeleid in Wielsbeke:
veel aandacht voor de zwakke weggebruikers

