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iedereen inbegrepen

In samenwerking met de sportdienst werd door de gemeente het 
dossier ‘ikke ook’ ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap om, in 
navolging van de stad Gent, als Vlaamse sportgemeente weerhouden 
te worden. In april heeft Vlaams Minister van Sport Phillippe Muyters 
bevestigd dat Wielsbeke in 2013 de felbegeerde trofee “Vlaamse 
sportgemeente” in ontvangst zal mogen nemen.

Wielsbeke sportgemeente 
van Vlaanderen in 2013!

‘Dat Wielsbeke een sportgemeente is, 
kan niemand ontkennen. Verschillende 
organisaties, die nationale en zelfs inter-
nationale uitstraling hebben, denk maar 
aan het Belgisch Kampioenschap wielren-
nen ‘Elite met Contract’ in 2014, plaatsen 
onze gemeente op sportief  vlak op de 
Belgische landskaart,’ legt schepen van 
sport Filiep De Vos uit.

‘Wielsbeke heeft reeds vele jaren een 
zéér uitgebreid sportaanbod en heel veel 
sportinfrastructuur dicht bij de bevolking. 
Met het project ‘ikke ook’ wensen wij dit 

bestaand sportaanbod en de bestaande 
sportinfrastructuur verder uit te breiden 
met als uiteindelijk doel om alle inwo-
ners van Wielsbeke te laten participeren. 
Het vernieuwende van dit project is de 
persoonlijke opvolging en begeleiding van 
alle Wielsbekenaren. De kracht van ‘ikke 
ook’ zit in de samenwerking tussen de 
sport-, jeugd- en cultuurdienst. Naast de 
roem en eer die ons te beurt valt, betekent 
deze erkenning vooral dat we 150.000 
euro binnenhalen om iedereen van onze 
gemeente nog meer te laten sporten. We 
zijn de eerste middelgrote gemeente die 

deze titel binnenhaalt en zijn met andere 
woorden een voorbeeld voor onze buur-
gemeenten.

Als schepen van sport wens ik tenslotte 
uitdrukkelijk de ganse sportdienst te 
bedanken voor het schitterende dossier 
dat ze uitgewerkt, ingediend en verdedigd 
hebben. Met zo’n team ben ik er dan ook 
van overtuigd dat we deze unieke titel ook 
na 2013 zullen blijven waarmaken,’ besluit 
Filiep De Vos.



Geslaagde opfrissing 
van de begraafplaatsen

‘Het gemeentebestuur maakt er werk van 
om alle begraafplaatsen op te frissen en 
te reorganiseren. Dit vergt uiteraard zijn 
tijd’, aldus schepen voor begraafplaatsen 
Guido Callewaert, ‘vooral omdat we 
rekening moeten houden met historisch 
gegroeide omstandigheden. Deze kun-
nen niet van de ene op de andere dag 
gewijzigd worden. Niettemin konden we 
met beperkte middelen reeds de eerste 
realisaties doorvoeren. De meest opval-
lende is terug te vinden op de begraaf-
plaats van de deelgemeente Wielsbeke 
waar we aan de straatzijde een doorsteek 
maakten om het oude en nieuwe deel 

van de begraafplaats met mekaar te ver-
binden, en deze ook op een efficiëntere 
manier toegankelijk te maken. 

‘Meteen hebben we ook de groenaanleg 
op en rond de begraafplaats grondig 
aangepakt’, aldus schepen van groen-
voorzieningen Marc Debie. ‘Dit maakt 
dat de begraafplaats niet alleen een meer 
open karakter verkregen heeft maar dat 
er zelfs een landschappelijk vergezicht 
ontstaan is op de achterliggende Leie-
meersen, de oude Leiearm en de kerk 
van de deelgemeente Sint-Baafs-Vijve. 
Andere kleinere realisaties vormen het 

afboorden van de strooiweides op alle 
begraafplaatsen en het aanbrengen van 
bewegwijzering van op de openbare weg.’

‘Momenteel wordt ook een digitale 
inventaris opgemaakt van al wie op de 
gemeente begraven ligt, alsook de toe-
gestane concessies en de wijze waarop 
er begraven is. In de nabije toekomst 
zal het dus mogelijk zijn om een aantal 
gegevens, zoals de plaats waar iemand 
begraven ligt, via het internet of  aan de 
toegang van de begraafplaats te consul-
teren.’

WIELSBEKE / SINT-BAAFS-
VIJVE – De begraafplaatsen 
in Wielsbeke waren aan een 
grondige opfrisbeurt toe. Sche-
penen Guido Callewaert en 
Marc Debie trokken dit project 
en kunnen terugkijken op een 
geslaagde reorganisatie.
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‘De sociale bouwmaatschappij Helpt 
Elkander verhuurt in Wielsbeke en 
Sint-Baafs-Vijve 138 sociale wonin-
gen. Hiervan zijn er 36 woningen die 
gebouwd werden in de loop van de 
jaren 1950-65. Op heden voldoen deze 
woningen niet meer aan de huidige 
comfortvereisten en daarom werd er 
door de bouwmaatschappij een alge-
meen renovatieprogramma opgestart. 
De bedoeling is om deze woningen 
volledig te renoveren en ook de inde-
ling van de woningen wordt opnieuw 
bekeken en, waar nodig, aangepast’.

9 eengezinswoningen
‘Op heden zijn de werken reeds aange-
vat. In totaal worden er in de verschil-
lende gemeentes zo’n dertig woningen 
gerenoveerd. In Sint-Baafs-Vijve en 
Wielsbeke worden er 9 eengezinswo-
ningen aangepakt.’

‘De werken werden toegewezen aan 
de bvba Six uit Izegem ten belope van 
ongeveer 130.000 euro per woning. Na 
afloop zal de bouwmaatschappij deze 
woningen opnieuw kunnen aanbieden 
aan potentiële huurders in Wielsbeke.’

WIELSBEKE / SINT-BAAFS-VIJVE – In de loop van 2012 worden een 
dertigtal sociale huurwoningen van de sociale bouwmaatschappij 
Helpt Elkander gerenoveerd, waarvan een negental in Wielsbeke. 
Filip Deconinck, tweede ondervoorzitter van de sociale bouwmaat-
schappij, volgde dit op namens CD&V.

Start algemene renovatiewerken 
sociale woningen Bedankt

vrijwilligers,
ook in 2012!

In het kader van het jaar van 
de vrijwilliger organiseerde het 
gemeentebestuur in 2011 een 
bedankingsavond in het OC 
Leieland. ‘De meest gehoorde 
leuze achteraf was: ‘Dit is voor 
herhaling vatbaar!’’ zegt sche-
pen van feestelijkheden Filiep 
De Vos.
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‘Ook in 2012 willen we de vrijwilligers 
zeker niet vergeten. De vrijwilliger is 
immers de hoeksteen van de meeste 
verenigingen. Voor ieder bestuur is 
het steeds weer een zoektocht naar 
geëngageerde, werkende bestuursleden. 
Daarom steunt en ondersteunt CD&V 
deze vrijwilligers, waar het kan. Via 
rechtstreekse en onrechtstreekse subsi-
dies helpen we als beleid de vrijwilliger 
een (klein) beetje in hun activiteiten.’ 

‘Bij CD&V zjin we ons bewust van het 
belang van de vrijwilliger: naast het vele 
fysische werk dat ze telkens opnieuw 
voor hun eigen vereniging verzetten, 
verbinden zij ook de mensen met elkaar 
en versterken zij zo de maatschappij. 
Daarom nogmaals: van harte bedankt, 
ook in 2012!’

OCMW-
bouwproject 
‘de 
Maalderij’
in de 
Molenstraat

WIELSBEKE - Wie in Wielsbeke 
door de Molenstraat passeert, 
zal gemerkt hebben dat er sinds 
kort bouwactiviteit heerst naast 
de school.  Het OCMW startte 
daar het bouwproject “de Maal-
derij”.

‘Met “de Maalderij” realiseert het 
OCMW vijf  sociale appartementen die 
aan de achterzijde ook toegankelijk zijn 
via de Schoolstraat en zo aansluiten bij de 
bejaardenwoningen van het OMCW. Al-
daar zal ook parkeergelegenheid voorzien 
zijn voor de voertuigen van de bewoners,’ 
licht OCMW-voorzitter Guido Calle-
waert toe.

‘De benaming “de Maalderij” verwijst 
niet alleen naar de voormalige molen, 
waarvan nog restanten aanwezig zijn 
achter de woningen aan de overzijde van 
de Molenstraat, maar maakt ook duidelijk 
dat de appartementen bewoond zullen 
worden door verschillende doelgroepen.’  

‘Hoewel in het gebouw een lift voorzien 

wordt, zodat alle appartementen toegan-
kelijk zijn voor rolstoelgebruikers, zal 
ook één appartement op het gelijkvloers 
volledig en specifiek ingericht worden 
voor personen met een fysieke handicap. 
Twee appartementen zullen voorbe-
houden worden voor bejaarden en twee 
appartementen kunnen bewoond worden 
door om het even voor wie het nodig 
blijkt.’

‘Voor de realisatie van het project 
verschaft het Vlaams Gewest aan het 
OCMW een niet onbelangrijke financiële 
tegemoetkoming van ruim 2/3 op de 
kostprijs, goed voor zo’n kleine 440.000 
euro. Het valt te verwachten dat de eerste 
bewoners hun intrek kunnen nemen na 
de paasvakantie van 2013.’

CD&V-website bestaat 1 jaar en lokte 
al 5000 bezoekers

Ook in de toekomst blijft CD&V 
Wielsbeke u via digitale weg verder 
informeren. Lokaal Wielsbeeks verkie-

zingsnieuws zult u via deze website van 
op de eerste rij ontvangen. Veel surfple-
zier en bedankt voor uw bezoek!

Een jaar geleden lanceerde 
CD&V Wielsbeke haar gloed-
nieuwe website www.wielsbeke.
cdenv.be en deze blijkt een 
schot in de roos te zijn. Reeds 
5.000 bezoekers bezochten de 
website.
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Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking 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

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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Iedereen inbegrepen, ook u!

Wielsbeke is financieel gezond
De oppositie in Wielsbeke wil doen geloven dat de gemeente op 
de rand van het faillissement staat. CD&V/N-VA-schepen Rik Buyse 
beklemtoont dat dit absoluut niet het geval is en dat de gemeente-
financiën er relatief goed voor staan.

‘In de vorige WDV-legislatuur, van 
2000 tot 2006, is de schuld per inwoner 
gestegen van 1.250 euro naar 2.150 
euro, een stijging van meer dan 70 pro-
cent. CD&V / N-VA heeft op dat vlak 
dus weinig lessen te trekken van het 
vorige bestuur.’

Inhaalbeweging
‘Bovendien moet er rekening gehouden 
worden met de noodzakelijke inhaalbe-
weging die we hebben moeten maken 
op vlak van onze wegeninfrastructuur 
(Ooigemstraat, Breestraat, Ridder De 
Ghellinckstraat, August Marinplein, 
Bavikhoofsestraat, …), gebouwen  (Vo-
gelsang, oud Klooster, Den Aert, 
André Demetshuis, …) en ons wa-
genpark. Daarenboven werden we in 
2009 geconfronteerd met een financiële 

economische crisis, waarbij ook de 
inkomsten van de gemeente werden 
aangetast.’

Dexia en Gemeentelijke Hol-
ding
‘In 2007 heeft de gemeente zijn aande-
len in Dexia verkocht tegen 23,50 euro 
per aandeel. Vanuit de oppositie werd 
ons slecht beheer verweten, dit waren 
de aandelen van de goede huisvader. 
Vandaag is een aandeel van Dexia nog 
0,29 euro waard… Idem dito wat de 
Gemeentelijke Holding betreft. Wiels-
beke is één van de weinige gemeenten 
in Vlaanderen die niet heeft ingeschre-
ven in de kapitaalsverhoging van 2009. 
Weer werden we een gebrek aan visie 
en solidariteit verweten vanuit de op-
positie. Vandaag is de Gemeentelijke 

Holding failliet en worden sommige 
gemeenten met een verlies van miljoe-
nen euro’s geconfronteerd.’

De oppositie probeert paniek te zaaien, 
op basis van verkeerde informatie. 
CD&V / N-VA betreurt die manier van 
aan ‘politiek’ doen. De gemeente is op 
vandaag financieel gezond. We moeten 
uiteraard wel alert blijven, zonder dat 
we daarbij willen snoeien in de huidige 
dienstverlening voor de burger. Tot 
op heden zijn wij daar zeer goed in 
geslaagd en dit met een personenbelas-
ting en opcentiemen die ver onder het 
Vlaams gemiddelde liggen.’


