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      Twee miljoen euro 
voor nieuwe fietspaden in Wielsbeke

Wielsbeke krijgt er enkele nieuwe, veilige fietspaden bij. Vlaams minister 
van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft het dossier over de 
herinrichting van de Ridder de Ghellinckstraat en de Breestraat in Wiels-
beke ondertekend. Dankzij de aanpassingen zullen honderden fietsers zich 
veiliger kunnen verplaatsen en zullen de talrijke bedrijven daar beter ont-
sloten worden. Lees het hier, op pagina 4!

“Na de verkiezingen van 2006 haal-
den we met het kartel CD&V/N-
VA de meerderheid. Op die manier 
konden we samen al heel wat realise-
ren. De samenwerking tussen beide 
politieke partijen is enkel gegroeid 
de afgelopen legislatuur,” zeggen 
de partijleden. “Door met het kar-

tel verder te gaan, bewijzen we dat 
‘samen sterk’ geen holle leuze is.” 
De overeenkomst tussen CD&V en 
N-VA werd net voor de zomervakan-
tie getekend, aldus CD&V-voorzitter 
Daisy Haydon en N-VA-schepen Rik 
Buysse.

In andere gemeentes werd het kartel 
opgeblazen, in Wielsbeke gaan ze er 
echter overtuigd mee verder. “Inhou-
delijk is onze overeenkomst geba-
seerd op wat zes jaar geleden werd 
overeengekomen.” Het programma 
zelf  wordt in maart voorgesteld. “We 

willen samen werken aan een sociale 
maatschappij en Wielsbeke op alle 
vlakken op de kaart blijven zetten.” 
De intussen opgedane ervaring willen 
CD&V en N-VA verder blijven inves-
teren. “Momenteel maken we werk 
van onze lijst. We streven naar een 
faire verdeling van de kandidaten.”

CD&V in kartel met N-VA naar gemeenteraadsverkiezingen in 2012

CD&V en N-VA trekken in 
Wielsbeke ook volgend jaar 
samen naar de kiezer. “Het 
kartel dat in 2006 werd 
geboren, is een succesfor-
mule,” klinkt het.
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Twee miljoen euro voor 
nieuwe fietspaden in Wielsbeke

Er komen langs beide straten nieu-
we veilige fietspaden van 1,5 meter 
breed in comfortabel asfalt. Waar 
mogelijk zullen de fietspaden vrijlig-
gend zijn. Als dat niet kan, worden 
ze lichtjes verhoogd aangelegd. De 
rotondes van de Breestraat/Ridder 
de Ghellinckstraat met de Express- 

en de Rijksweg worden ook 
in functie van de fietsers 

heringericht met vrijliggende 
fietspaden. Buiten de rotondes 

wordt in fietsoversteken voorzien. 
Het totale project kost 2,1 miljoen 
euro. De aanleg van de fietspaden 
kost bijna 900.000 euro. De bedoe-
ling is de werken dit najaar uit te 
voeren.
Burgemeester Jan Stevens (CD&V): 
“Gescheiden fietspaden langs dit 

traject zullen de veiligheid van de 
zwakke weggebruikers sterk verbe-
teren. Ik ben ervan overtuigd dat 
meer mensen die in de buurt werken 
de fiets zullen gebruiken, eenmaal 
de vernieuwing achter de rug zal 
zijn.”

Bron: Krant van West-Vlaanderen

Op vrijdagavond 6 mei was het weer 
zover. Reeds voor de zesde keer or-
ganiseerden we onze wijkactiviteit, 
ditmaal in de Vlaswijk in SBV. Het 
was opnieuw een succes.
We weten nu wat er leeft in de 
Vlaswijk en we kunnen ideeën 
meenemen voor ons programma 
voor de volgende legislatuur! Het 
beste nieuws was bovendien dat we 
tijdens deze wijkactiviteit 10 nieuwe 
leden mochten verwelkomen. Aan-
gezien we de smaak goed te pakken 
hebben, plannen we dit jaar nog 

wijkactiviteiten. Via onze website 
verneem je daar later meer over.

Daisy Haydon
Voorzitter CD&V Wielsbeke

Aan het woord: Daisy Haydon, voorzitter CD&V Wielsbeke

Wijkactiviteit op de Vlaswijk 
te Sint-Baafs-Vijve

Veel jong volk op wijkactiviteit Spaanderstraat
Op 26 augustus organiseer-
de CD&V Wielsbeke een 
wijkactiviteit in de regio 
Spaanderstraat. Er kwamen 
heel wat jonge gezinnen op 
af.

Er werd een drankje aangebo-
den, een hapje gegeten en voor de 
kinderen was er een springkasteel. 
Via deze weg wil de partij naar de 

bevolking toestappen om te ver-
nemen wat de mensen denken van 
het huidig beleid met de bedoe-
ling bij te sturen waar nodig.  Deze 
“jonge buurt” reageerde gevat en 
dit resulteerde in een grote op-
komst, interessante gesprekken, veel 
voorstellen, leuke kennismakingen,... 
kortom een leuke en leerrijke avond. 
Wie zegt er ook al weer dat jongeren 
niet geïnteresseerd zijn in politiek ?

Word fan van 
ons op Facebook!

Iedereen met een Facebook-account 
kan sinds enkele maanden fan wor-
den van onze afdeling op de soci-
ale netwerksite Facebook. Je vindt 
er steeds een link naar de laatste 
nieuwsberichten en ook alle foto’s 
die door onze huisfotograaf  worden 
genomen, krijgen er een plaatsje. 
De moeite waard!
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CD&V-aperitief op de Vlasmeers te Ooigem

Via een gemoedelijke babbel luister-
de Burgemeester Jan Stevens samen 
met zijn schepenen naar de opmer-
kingen van de inwoners. Besluit was 
dat de lokale inwoners het meest be-
zorgd zijn over het groenonderhoud 

ter hoogte van de onbebouwde 
percelen en de vakantieopvang voor 
kleuters, die door de verhuis naar 
Sint-Baafs-Vijve nu voor Ooigem-
naars minder gunstig gelegen is.

Op zondagvoormiddag 10 juli bood CD&V Wielsbeke de 
inwoners van de Vlasmeers en de Peter Benoitstraat te 
Ooigem een (bbq)hapje en een drankje aan. Een veertig-
tal geïnteresseerden werden enthousiast onthaald.

Vlekkeloze organisatie van 
BK Wielrennen voor junioren

Wielsbeke mocht zich in de meimaand gerust het wiel-
ermekka van België noemen. De vzw Cycling Wielsbeke 
organiseerde immers voor het derde jaar op rij een Bel-
gisch Kampioenschap wielrennen. 

In 2009 vond al het Belgisch kam-
pioenschap voor aspiranten plaats. 
Vorig jaar reden de  nieuwelingen en 
meisjes jeugd hun BK. Dit jaar was 
het de beurt aan de aspiranten. Vol-
gend seizoen in augustus vindt dan 
weer het Belgisch Kampioenschap 
voor eliterenners zonder contract 
en beloften plaats in Wielsbeke. De 
apotheose volgt eind juni 2014. Dan 
zullen de elite dames en heren er 

strijden voor de driekleur.
Schepen van sport Filiep De Vos 
(CD&V), tevens penningmeester 
van de organiserende vzw Cycling 
Wielsbeke was tevreden: “We 
mogen terugkijken op een geslaagd 
BK. We konden opnieuw rekenen 
op heel wat vrijwilligers om alles in 
goede banen te leiden. Ook op het 
parcours was er spektakel, mede 
dankzij de felle wind. We kijken nu 

al uit naar het BK voor eliteren-
ners zonder contract en beloften 
volgend jaar en hopen er opnieuw 
een geslaagde editie van te kunnen 
maken.”

Momenteel is men het RUP (ruim-
telijk uitvoeringsplan) Lobeekstraat 
verder aan het verfijnen.
Dit plan heeft als doel een herloka-
lisatie te kunnen doorvoeren van de 
sporthall met tennisvelden. Ook wil-
len we hier mogelijkheden creëren 
voor KMO met kantoren en neven-
diensten. Dit kan ook interessant 
zijn voor handelszaken die nieuwe 

mogelijkheden kunnen geboden 
worden. En het zal ook het voor-
deel bieden dat er een overgang en 
buffer komt tussen de industrie en 
het woongebied.
Eind 2011 zou er dan een defini-
tieve aanvaarding van het plan kun-
nen zijn, waarna de opmaak van het 
inrichtings- en verkavelingsplan kan 
plaatsvinden.

Halfweg 2012 zou de aanleg van 
de nodige wegenis kunnen starten. 
Hier op volgend zullen de kavels op 
de markt komen.
Raadpleeg regelmatig de website van 
onze gemeente, lees de infokrant, 
of  spreek onze mensen aan. Je kan 
er veel interessante zaken te weten 
komen.

Achter de schermen wordt ook druk gewerkt!
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Opnieuw zeer geslaagde editie van  
Wielsbeekse Feesten

“De organisatie van de Feesten was 
weer af. Het programma op zater-
dagavond werd trouwens iets sneller 
doorlopen dan gepland, zodat het 
prachtig afsluitend vuurwerk nog 
in droge weersomstandigheden 
kon plaatsvinden. Na het vuurwerk 
bleef  het nog 5 minuten droog en 
dan trokken de hemelsluizen open. 
Gelukkig had iedereen dan al twee 
dagen kunnen genieten van schitte-
rend weer en schitterende feesten.”

“Op vrijdagavond was er ongeloof-
lijk veel volk op de rommelmarkt 
in de centrumstraten. Zaterdagna-
middag ben ik getuige geweest van 
een puike organisatie van de MTB 
Challenge: prachtig weer, ieder jaar 
meer deelnemers en met oog voor 

de veiligheid. We bekijken om in de 
toekomst deze organisatie nog meer 
te steunen.”

“Ook de zaterdagavond was een 
schot in de roos. Het verplaat-
sen van het podium te midden de 
toeschouwers werd goed onthaald. 
Er waren ongeveer 2.000 mensen 
afgezakt naar de weide voor het 
gemeentehuis. Ook dit jaar kre-
gen de sportclubs met uitgebreide 
jeugdwerking de kans om gratis een 
drankstand te bemannen, waar dit 
vroeger zo’n 600 euro aan standgeld 
kostte. Zo slaagden zij er weer in 
om een mooi centje bijeen te ver-
dienen: zo’n 1200 euro. Als schepen 
van sport pleit ik er steeds voor om 
die opbrengst in de ‘jeugdwerking’ 

te investeren.”

“Tenslotte stond de zondag in 
het teken van wandelen en fiet-
sen, vooral voor het goede doel. ‘s 
Morgens waren de weergoden nog 
niet bekomen van ‘s nachts, maar ‘s 
namiddags waren er toch zo’n 200 
fietsers en wandelaars. De commen-
taren over het parcours waren heel 
lovend. Er werd uiteindelijk 250 
euro ingezameld voor LIE-ving en 
vanuit de gemeente verhoogden we 
dit bedrag nogmaals met 250 euro. 
Ik kijk alvast uit naar volgend jaar!” 
aldus Filiep De Vos.

Schepen van feestelijkheden Filiep De Vos (CD&V) kijkt 
alweer tevreden terug op de laatste editie van de 
Wielsbeekse Feesten in het weekend van 2-3-4 
september. “Enkel de storm op zaterdagavond na het 
vuurwerk was een spelbreker.”

De start van een nieuw schooljaar is 
reeds voorbij. Het betekende voor 
vele ouders ook het maken van een 
dagelijkse puzzel. Hoe krijg ik de 
kids veilig naar school ? Wat met 
de opvang na school ? Hoe zorg ik 
ervoor dat ze voldoende fruit en 
groenten eten ? Voelen ze zich goed 

in de klas ? Kunnen ze de leerstof  
volgen ? Wat als ze ziek zijn ?...
CD&V kent en begrijpt hun zor-
gen. Zorgen die een aanpak ver-
eisen zowel op federaal, Vlaams 
als lokaal vlak. Denken we maar 
aan veilige fietspaden, openbaar 
vervoer, opvang in de buurt, fruit 
op school, voldoende zorguren.

Om te tonen dat we gezinnen wil-
len ondersteunen verdeelden we 
aan de schoolpoorten een hippe 
oranje veter. Deze staat symbool 
voor verbinding : mensen verbin-
den met elkaar zorgt ervoor dat we 
samen zorgen voor onze kinderen !

Samen naar school met de oranje veter van CD&V


