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CD&V-Ruiselede
viert het Nieuwe Jaar!

Je kan natuurlijk de vraag stellen of Ruiselede, indien het 
een C.V.P.-CD&V bestuur zou gekend hebben, de gemeente 
er wezenlijk anders zou uitzien.
Wezenlijk niet, maar wij zouden andere accenten gelegd 
hebben, met belangrijke gevolgen vandien.
Voor ons staat de MENS immers centraal en niet een belan-
gengroep of enkele individuen.
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Laat me toe om via een voorbeeld 
mijn bewering te verduidelijken : 
één van de bekommernissen van de 
CD&V is de bevolkingscurve, we 
merken de veroudering van onze 
inwoners. We constateren dat in de 
afgelopen 40 jaar het inwonersaantal 
amper gestegen is. Ruiselede is noch-
tans qua ligging en qua omgeving 
uitstekend geschikt om als verblijfs-
plaats te fungeren van actieve jonge 
gezinnen. Maar sedert decennia is en 
blijft in onze gemeente de bouwgrond 
schaars. Het aanbod van sociale bouw-
gronden is totaal ondermaats. Het 
gevolg is dat jonge gezinnen, meestal 
tweeverdieners, geen kans krijgen 
zich hier te vestigen. Gezinnen die de 
gemeentekas zouden helpen spijzigen, 
die de leefbaarheid van de plaatselijke 
middenstand zouden versterken. Onze 
fractie heeft haar bezorgdheid omtrent 
dit thema keer op keer en drachtig 

geuit, we merken dat de meerderheid 
onze voorstellen aanhoort maar niet 
volgt. En nochtans is woonuitbreiding 
van essentieel belang voor een jong en 
leefbaar Ruiselede.
Ik wil een soort fatwa uitspreken naar 
het huidige zetelende college toe, niet 
een fatwa in de negatieve en verkeerd 
gebruikte zin, maar in de zin zoals de 
Muslims die interpreteren. 
Een fatwa waar “question” en “ans-
wer” de norm is. Een fatwa, waar luis-
terbereidheid en overleg aan de orde 
zijn. Een fatwa waar onze uitgestoken 
hand niet genegeerd wordt.

Mijn wensen voor het Nieuwe Jaar wil 
ik formuleren als volgt :

Ons leven lijkt op een tuin waar bladeren bruin 
worden.
Bloemen verwelken.
We dienen eerst afval te ruimen opdat nieuwe 
bladeren en bloemen kunnen ontstaan.
Onze geest moeten we eerst zuiveren van de voor-
bije pijnlijke ervaringen.
We dienen te vergeven wat hoort vergeven te wor-
den, dan pas creëren we kansen.

Christa Vyvey
Voorzitter CD&V Ruiselede
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‘100% West-Vlaams’ hoeve- en 
streekproducten

Naast het logo is er ook een koepel-
website die moet doorgroeien tot het 

platform waar de consument alles 
kan vinden over hoeve- en streek-
producten in West- Vlaanderen. 

De Provincie West-Vlaanderen, 
Westtoer apb, vzw Het Beste van bij 
ons, vzw UNIZO en vzw PIVAL 
sloegen eind 2009 de handen in el-
kaar om de promotie en de distribu-
tie van de hoeve- en streekproduc-
ten in West-Vlaanderen te bundelen. 

Ze verenigden zich in een pactraad 
‘Hoeve- en streekproducten’. De 
pactraad wil vooral, op provinciaal 
niveau, hoeve- en streekproduc-
ten prominent zichtbaar maken in 
buurtwinkels, horeca e.a. 

Neem zeker een kijkje op 
www.100procentwest-vlaams.be

‘Over doeners en durvers’ is er niet 
alleen voor de starter, maar ook voor 
iedereen die zich wil laten inspireren 
door verhalen van ondernemers. 
Startend journaliste Eline Delrue 
kreeg de opdracht om twintig erva-
ren West-Vlaamse ondernemers en 
twintig startende West-Vlaamse on-
dernemers in beeld te brengen voor 
het boek. Twintig gevestigde West-
Vlaamse zaakvoerders gingen voor 
het boek in dialoog met evenveel 
beloftevolle starters. Eén ding heb-
ben ze gemeen: hun ondernemers-
zin. In het boek praten ze openhartig 
over hun gedrevenheid, wisselen 
nuttige tips uit en hebben het over de 
successen en struikelblokken van het 
zelfstandigen bestaan. Het resultaat 

Begin december stelde 
de pactraad ‘Hoeve- en 
streekproducten West-
Vlaanderen’ het logo ‘100% 
West-Vlaams’ voor. Dit 
logo verenigt voortaan alle 
West-Vlaamse hoeve- en 
streekproducten. 

De Provincie West-Vlaanderen wil met haar Europees 
doelstelling 2-project ‘Actie voor Starters’ ondernemer-
schap stimuleren en ondersteunen. In het kader hiervan 
sloegen de Provincie en uitgeverij LannooCampus de 
handen in elkaar om het inspiratieboek ‘Over doeners en 
durvers’ op de markt te brengen. Aan het boek werkten 
twintig ervaren en twintig startende West-Vlaamse onder-
nemers mee. 

Provincieraadslid Christine 
Vandewaetere, net als haar col-
lega’s mede-promotor van de 
provincie, haar land- en tuin-
bouw en haar producten.

Inspiratieboek voor 
ondernemers op de markt

“Ondernemerschap moeten we stimu-
leren, en daar kan dit boek zeker toe 
bijdragen”, aldus provincieraadslid Luc 
Vannieuwenhuyze
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Actie voor starters boekt goede resultaten

Vanuit de vaststelling dat 
steeds minder onderne-
mers van start gaan met 
een eigen zaak, nam de 
Provincie het initiatief om 
zwaar te investeren in de 
ondersteuning van starters 
in West-Vlaanderen. Sinds 
maart 2009 werd met steun 
van Europa en Vlaanderen 
15,5 euro miljoen ingezet 
op een doorgedreven ‘star-
terspolitiek’ en werd ‘Actie 
voor Starters’ in het leven 
geroepen. 

Het project ondersteunt starters op 
twee manieren: Enerzijds ontwik-
kelt de Provincie een aanbod aan 
bedrijfsinfrastructuur voor starters. 
Hiervoor werden 12 locaties ge-
selecteerd, verspreid over de hele 
provincie. Zo zijn er centra voorzien 
in Wingene, Izegem, Roeselare,…

Anderzijds werkt de Provincie aan 
de inhoudelijke ondersteuning van 
starters. Om de inhoudelijke on-
dersteuning concreet uit te werken 
wordt beroep gedaan op Unizo, 
Voka, Syntra West, de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij (POM), 
de Activiteitencoöperatie Gusto en 

het Ondernemerscentrum Kortrijk, 
die elk hun specifieke expertise 
toepassen. 

Een tussentijdse evaluatie toont dat 
heel wat starters beroep doen op de 
actie. Sinds september 2009 woon-
den 355 starters een gemeentelijke 
infosessie bij, werden er 138 vragen 
naar vorming op maat geregistreerd, 
toetsten 136 starters of  hun idee 
creatief  genoeg was om in aanmer-
king te komen voor een uniek bege-
leidingstraject, vroegen 108 starters 
om een ontmoeting met een ervaren 
ondernemer, lieten 42 starters weten 
geïnteresseerd te zijn in aangepaste 
huisvesting en gaven 24 starters zich 
op voor deelname aan een lerend 
netwerk. Voor de nieuwste begelei-
ding vanuit werkloosheid toonden al 
10 starters in spé zich enthousiast. 
Ook 37 gemeenten komen onder-
tussen maandelijks samen om te 
werken aan hun onthaalbeleid voor 
starters. 

Maar is er ruimte voor meer, want 
de Provincie roept nog meer starters 
op om gebruik te maken van het 

‘Actie voor Starters’ aanbod. Ieder-
een die overweegt een zaak op te 
starten of  die een zaak heeft die tot 
4 jaar oud is kan nog tot mei 2011 
beroep doen op ‘Actie voor Star-
ters’. Hiervoor registreren kan via 
www.actievoorstarters.be 

“Met de actie voor starters profileert de provincie zich nog meer dan vroeger als 
‘ondernemende provincie’, en dat juichen we als ondernemers uiteraard toe.”, zo laten 
provincieraadsleden en ondernemers Hendrik Verkest en Peter Warnez weten.

is een boek met unieke fotoportret-
ten van veertig zaakvoerders (m/v) 
waarin de passie voor ondernemen 
centraal staat. 
LannooCampus biedt ook het doe-
boek ‘Starten als ondernemer’ aan. 
In dit boek komen de do’s en don’ts 
van ondernemen aan bod. ‘Starten 
als ondernemer’ is een toegankelijk 
doe-boek voor iedereen die zijn cre-
ativiteit wil omzetten in persoonlijk 
ondernemerschap. 

Beide boeken zijn te verkrijgen in de 

boekhandel. De boeken kunnen ook 
besteld worden via www.lannooshop.
be. 

Meer info: www.actievoorstarters.be

CONTACTGEGEVENS
PROVINCIERAADSLEDEN: 

WWW.WEST-VLAANDEREN.CDENV.BE

CD&V-fractie
West-Vlaanderen

Kon. Astridlaan 134/6
8200 Sint-Michiels

050/38 58 91
fractiesecretariaat.

west-vlaanderen@skynet.be
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Nieuwjaarsreceptie 
CD&V Roeselare-Tielt

CD&V Ruiselede zorgde voor een 
schitterende ontvangst en organisatie 
van deze avond.  Het feit dat ze al 
jarenlang vanuit de oppositie moeten 
werken, maakt het soms wat moei-
lijk, toch lieten ze zich deze avond 
opmerken door hun enthousiaste 

medewerking.  De gastspreekster van 
deze avond Minster Hilde Crevits was 
ruimschoots op tijd en maakte van 
de gelegenheid gebruik om met alle 
aanwezigen even een praatje te slaan.  
Tijdens de inleidende speech bracht, 
plaatselijk voorzitter Christa Vyvey, 
het relaas van een jarenlange opposi-

tie.  In de speech van de regiovoorzit-
ter werd er even teruggeblikt op het 
afgelopen jaar, maar werd er vooral 
vooruitgekeken naar het komende 
jaar.  Een jaar waarin we ons met de 
regio zullen gaan tonen.  
Gastspreekster Hilde Crevits had het 
over de sterkte van de CD&V, met in 
het bijzonder ook de sterkte van onze 
lokale CD&V mandatarissen.  Beslui-
tend met de boodschap dat al onze 

CD&V- mandatarissen voldoende 
beschikken over de eigenschappen 
van het Konijn, volgens de Chinese 
astrologie is 2011 het jaar van het ko-
nijn, zal dat zeker ten goede komen, 
zeker met de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2012 in het vooruitzicht.  
Na de speeches zorgde de aanwezige 

gelegenheidsband, met ons Sabine 
(medewerkster CD&V secretariaat) 
aan de zang, voor de nodige sfeer.  
Met een drankje  en een hapje werd er 
nog gezellig nagepraat.  Voor sommi-
gen het ideale moment om eens wat 
bij te praten met de mandatarissen 
over kleine en grote problemen of  
andere leuke weetjes.
Terzelfder tijd met deze nieuwjaars-
receptie hadden we de verkiezing van 
een nieuwe jongerenvoorzitter voor 
onze regio.  
Via deze weg willen we dan ook 
nogmaals Frederik Claerhout bedan-
ken voor zijn inzet van de afgelopen 
2 jaar.  
Andries Sioen, werd met 100 %, 
verkozen tot de nieuwe jongerenvoor-
zitter van onze regio.  Proficiat!  We 
wensen hem alvast veel succes met 
zijn nieuwe opdracht.
Ook deze keer kunnen we dus terug 
spreken van een geslaagde regiorecep-
tie.  Ook volgend jaar zijn we terug 
van de partij.  
Noteer alvast zaterdag 4 februari 2012 
in jullie agenda.  En dan zijn we te 
gast in Hooglede.

Ilse Himpe
Een tevreden regiovoorzitter

Op vrijdag 28 januari was 
er, naar jaarlijkse gewoon-
te, opnieuw de regionieuw-
jaarsreceptie van CD&V 
Roeselare-Tielt. 
Heel wat bestuursleden, 
leden en sympathisanten 
vonden weer de weg naar 
deze gesmaakte receptie.  
Deze keer waren we te gast 
in het prachtige, landelijke 
Doomkerke, deelgemeente 
van Ruiselede. 
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