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De heraanleg dorps-
kom Hooglede 
De heraanleg dorpskom Hooglede 
(doortocht Bruggestraat-Ieperstraat) 
moet in juli 2012 geopend worden, 
de afrekening pas ná de verkiezin-
gen in 2012. 
Sluwe zet hé. 

Maar ze zijn nog ‘slimmer’: 3 mil-
joen euro subsidies krijgen en maar 
50 000 euro naar de inwoners om 
een deeltje van de kosten voor ge-
scheiden aansluitingen te betalen.
Tip: blijf  jullie kostenramingen 
binnenbrengen bij onze CD&V-
mandatarissen.

“Grootse” uitbreiding 
van de gemeente- 
school in Hooglede 
Daarnaast komt er een “grootse” 
uitbreiding van de gemeenteschool 
in Hooglede. De teller van de kost-
prijs van dit gebouw staat op 3,5 
miljoen euro sinds 2004. Dit wordt 
pas betaald vanaf  2014-2015 of  
misschien zelfs later (zie pag 8).

Klooster
Vervolgens koopt men een klooster. 
Op die manier probeert iemand uit 
de meerderheid iets te doen voor 
Sleihage. 
Alleen spijtig dat er afgelopen 2 jaar 
voornamelijk ‘stille onderhandelin-
gen’ gebeurden zonder raadpleging 
van bewoners ter plaatse en zonder 
woonstudie te laten uitvoeren (zie 
pag 5). 

We hebben ook nog altijd geen 
structuurplan en dus geen toe-
komstbeeld voor Sleihage en onze 
gemeente, en er wordt gehandeld 
onder de noemer: ieder zijn speeltje. 
Zo is het toppunt van socialisme op 
onze gemeente blijkbaar een tennis-
plein aanleggen (120 000 euro).
Wat wij ondertussen wél doen: ijve-
ren voor comfortabele jeugdlokalen 
(Chiro, KAJ,…), sportinfrastructuur 
piste Dominiek Savio, renovatie 
schoolgebouw Gits-centrum, struc-
turele aanpak wateroverlast,….  
En, we vierden toope met meer 
dan 300 aanwezigen het doorgeven 
van de fakkel van gemeenteraadslid 
Jozef  Debackere (dikke proficiat 
voor 28 jaar inzet!, en “ge meugt 
bluvn vroagen voa thelpne”) die zo 
maar even 3 mensen extra kansen 
geeft zich in te zetten voor JULLIE 
ALLEN!

Eddy Debruyne
Uw goedgemutste voorzitter 

CD&V Hooglede-Gits

steeds meer mensen keren 
de politiek de rug toe. niet 
geheel onlogisch nu we re-
cent “wereldkampioen rege-
ringsvorming” geworden zijn. 
Ook op lokaal niveau zien we 
jammer genoeg een groeiend 
politiek ongenoegen. 
We mogen hier dan wel onze 
eigen regering “Lokere 1” 
hebben, tussen pot en pint 
uiten steeds meer mensen 
hun ongenoegen… 
net als op federaal niveau 
kleurt onze eigen begroting 
namelijk donkerrood. 
In ware Iers-Griekse stijl krij-
gen we na 2012 met zware 
tekorten af te rekenen: we 
schetsen de situatie aan de 
hand van een paar grote 
prestigeprojecten…

Wil “samen” Hooglede-Gits 
niet meer besturen na 2012?

Wist je dat?
De Geite/Kinderopvang 
De Boomgaard
CD&V blijft ijveren(reeds 2 maal 
gevraagd) voor behoud van openbaar 
speelplein op wijk Hardenburg en wil 
een overleg met buurt en school in 
verband met een circulatieplan (lees 
éénrichtingsverkeer) rond de nieuwe 
kinderopvang.

Hooglede Centrum
Mede dank zij onze vraag kwam er 

een extra parkeerplaats voor personen 
met een handicap. Ook weldra extra 
trapleuningen voor trap aan de kerk en 
fontein. Goed zo! Dank U!

Kosten voor ontdubbel-
ing riolering 
CD&V stuurde reeds 10 brieven naar 
Schepencollege om kosten op zich te 
nemen. Momenteel zal de gemeente 
slechts gemiddeld 392 euro/gezin beta-
len, rest nog gemiddeld 1361 euro door 

de mensen zelf  op te hoesten.

Waterproblematiek
Dat de meerderheid (lees SAMEN) 
vaak averechts te werk gaat, is gekend, 
maar dat ze dachten dat water door 
hen ook bergop kan lopen… ? Ze 
kiezen er voor om eerst de dorpskern 
(weeral tegen 2012) in orde te brengen, 
gevolg wateroverlast beneden aan de 
berg blijft bestaan! Deskundigen raden 
nochtans aan om onderaan de berg 
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een gemiste kans voor sleihage?

Bij ‘Samen’ is het plots van rap, rap..
rap... 2012 komt er aan!
Door het ontbreken van een ruimte-
lijk structuurplan (jaja..inderdaad nog 
steeds niet)... De meerderheid weet 
zijn prioriteiten te stellen... 
Met dergelijk plan zou men per-
fect weten wat woonzone, indus-
triegebied, landbouwzone of  na-
tuurgebied wordt of  kan worden. 
Duidelijkheid voor iedereen en 
geen ongerustheid meer! 
Door het ontbreken van dit plan 
kan ‘Samen’ van de hak op de tak 
springen. 
Denk maar aan de inplanting van 
een nieuw bedrijventerrein..., de 
tak zou wel eens kunnen breken.... 
voor ‘Samen’ dan...
Er is voor Sleihage met nog potentieel  
woonuitbreidingsgebied , de moge-
lijkheid om een voor de gemeente 
kosteloze studie te laten uitvoeren 
betreffende de toekomst van Sleihage. 
We ijverden voor deze studie op de 

gemeenteraad, de meerderheid wilde 
echter geen gehoor geven aan dit 
goede voorstel. De resultaten van zo’n 
studie zijn niet bindend maar geven 
wel een gedetailleerd overzicht van alle 
mogelijkheden en ontwikkelingskan-
sen van de wijk.  Dus zoveel belang 
hecht “Samen” aan Sleihage.....
Iedereen kan betrokken en gehoord 
worden in die studie: het wijkcomité, 
de verenigingen, de parochiale buurt-
medewerkers, de diverse adviesraden 
waardoor alles ruimer bekeken wordt. 
Met deze studie bepalen jullie mee 
de toekomst. Verenigingen houden 
hun stek  en de kerkraad en parochie 
beslissen erover waar hun erediensten 
plaatsvinden, pater Jackers mag beslis-
sen waar hij zal wonen… Kortom, 
CD&V houdt rekening met jullie wen-
sen. De meerderheid negeert jullie! We 
vinden het onze taak als oppositie om 
jullie te duiden op deze mogelijkheden 
voor jullie eigen stek! De meerderheid 
houdt het liever stil en zal jullie wel 

informeren.....als alles beslist is! 
Sleihage, we staan aan jullie kant!

naast de fraai ogende kerk van sleihage staat een kloos-
tergebouw. Dit wordt, samen met de weide en het oude 
jeugdlokaal achter de kerk, aangekocht door het OCmW 
om er huurwoningen in onder te brengen en een poly-
valente zaal voor de buurt te hebben. Zeker niet slecht, 
maar indien het gezien kon worden in een ruimer kader 
kon dit veel meer perspectief bieden aan sleihage, wat 
sleihage ook verdient! 

te beginnen en zo naar boven toe de 
problematiek aan te pakken. En moest 
men de beken “deftig onderhouden” 
en structureel oplossingen zoeken dan 
was er in de toekomst minder water-
overlast. 

Ignace 
Deruyter 
Ignace Deruy-
ter (zoon van 
Gabriël) mocht 
bij Minister Jo 
Vandeurzen 
langsgaan om 

felicitaties in ontvangst te nemen voor 
zijn kunstwerken. Proficiat Ignace!

Toneeltalent
Er is heel wat toneeltalent binnen 
onze CD&V-ploeg aanwezig. Profi-

ciat Veerle, Mieke en Ilse, we hebben 
ervan genoten!

Vrijwilligers
CD&V steekt alle vrijwilligers op onze 
gemeente dit jaar tijdens het jaar van de 
vrijwilliger een extra hart onder de riem 
en zegt nu al MERCI.

SAMEN blijft “aanmodderen”

afscheid van 
Jozef Debackere
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Schepen Tomas bestelde zopas zijn “tweede” mercedes…
alle leerlingen zijn voor CD&V evenveel waard

Twee bedenkingen 
voor Tomas 
1.Op alle deelgehuchten van onze 
gemeente wordt er kwalitatief  on-
derwijs aangeboden, weliswaar niet 
in “Mercedes”klaslokalen, maar het 
is de “inhoud” die telt en niet de 

“verpakking”. 
2.Bestel gerust uw 2e Mercedes, 
maar doe zoals een goede huisvader, 
bekijk uw portemonnee! Bij bestel-
ling zeker niet vergeten om naar de 
prijs te vragen en rijdt in de tussen-
tijd met een mono-volumewagen 

om uw kleuters te vervoeren, ze 
zullen er zeker niet minder gelukkig 
door zijn.

schepen Tomas heeft in-
derdaad tijdens de ge-
meenteraad van 25/01/2011 
ons fiat gevraagd om zijn 
“tweede” mercedes (lees 
hier: nieuwbouwuitbreiding 
gemeenteschool Hooglede) 
te bestellen en dat zonder 
zelfs een prijskaartje te 
kunnen voorleggen. 

aanpak schepen alternatieven CD&V

Offerteaanvraag bij privé projectontwikkelaar Dossier indienen bij overheid 
(70% subsidie over ong. 7 à 10jr)

Privésamenwerking = terug te betalen over 30jr wat betekent 
dat er hoge intresten zijn waardoor kostprijs = 300% (3x zo 
duur!) 

Via overheidsdossier subsidies aanvragen

Tegen 2012(lees verkiezingen) een PRESTIGEproject op 
poten gezet.

Tussenperiode van subsidies overbruggen door :
* Huur in tussentijd klaslokalen bijv. bij De Zonnebloem 
(naburige school op 50m)
* Gebruik overdag klaslokalen van de gemeentelijke muziek-
school 
   (vroeger ook reeds gebeurd)
* Kan De Boomgaard (gemeentelijke kinderopvang op 25m) 
overdag door kleuters gebruikt worden?
* Huur enkele comfortabele klascontainers 
(vroeger ook reeds gebeurd)

Intrek nieuwbouw tegen 2012 DIRECTE  OPLOSSING plaatstekort
Nieuwbouw OK na subsidieakkoord

Kostenplaatje NIET TE SCHATTEN en DOORSCHUI-
VEN naar de toekomst…. Ná 2012 CD&V durft inwoners = belastingbetalers in de ogen kijken !

CD&V zei neen 
CD&V zei NEEN, maar stelde 
kwalitatieve tussentijdse alternatie-
ven voor.
CD&V is niet tegen een uitbreiding, 
wil ook bouwen op termijn maar 
eerst subsidies in orde brengen en 
dan pas bouwen!

Probleem
Meer kleuters resulteert in lokalente-
kort, dus plaatsgebrek voor KLEU-
TERS.
Dit moet snel aangepakt worden en 
terecht!
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