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Beste inwoner van Deerlijk,

Voor u ligt het overzicht van onze toekomstplannen voor Deerlijk 
per beleidsdomein. Het is een uitgebreide brochure, want dit is wat u 
verwacht van een beleidsvoerende partij. Wij houden niet van straffe 
‘one-liners’ die ongenuanceerd de discussies doen oplaaien tussen 
de mensen. Wij houden ervan om met onze inwoners in dialoog 
te treden en op zoek te gaan naar oplossingen met een zo breed 
mogelijk draagvlak, het algemeen belang dienend. Met onze slogan 
“Samen Vooruit” willen we dit sterk onderstrepen.

VERDER DENKEN DAN ÉÉN LEGISLATUUR
Beleid voeren is denken en plannen op lange termijn, rekening 
houdend met de mogelijkheden van onze gemeente zowel 
organisatorisch als financieel. Een beleid voeren is de horizon 
voortdurend verder leggen. Een beleid overstijgt legislaturen en start 
of stopt niet bij verkiezingen.

Denk aan de reconversie van de oude brandweersite in het centrum 
naar een open, groen ontmoetingsplein dat samen met de burgers 
vorm kreeg. In de volgende legislatuur gaan we van start met de 
uitvoeringswerken en willen we ook de kerkomgeving van ons 
centrum een nieuw modern aanzicht geven. De plannen voor de 
bouw van het nieuwe zwembad en de nieuwe brandweerkazerne 
zijn klaar voor uitvoering. De toekomstplannen voor de herinrichting 
van het kruispunt op de Molenhoek worden weldra samen met de 
Molenhoeknaren besproken.

In de komende legislatuur gaan we verder de toekomst vorm geven, 
met onder meer een plan van aanpak voor de uitbreiding en renovatie 
van onze sport- en culturele infrastructuur. Samen met de inwoners 
van Sint-Lodewijk willen we een nauw participatieproject opzetten 
over het toekomstbeeld van het centrum van Sint-Lodewijk.

DE DEERLIJKNAAR IS TEVREDEN, MAAR 
VERKEERSVEILIGHEID MOET BETER
Zowel uit een grootschalige bevraging van de Deerlijknaren alsook 
uit de gemeentemonitor, blijkt dat 91% van onze inwoners graag in 
Deerlijk woont en 83% tevreden is van zijn buurt. Kortom,  
de Deerlijknaar is een heel stuk meer tevreden dan het  
Vlaamse gemiddelde.

Toch is er werk aan de winkel. Uit diezelfde gegevens scoort Deerlijk 
onder het Vlaams Gemiddelde op vlak van verkeersveiligheid.  
Vooral voor fietsers en voetgangers. Ondanks het feit dat reeds vele 
inspanningen werden verricht om dit aan te pakken, gaan we hier de 
komende jaren op blijven inzetten. Verder in deze bundel leest u zeker 
meer over onze plannen in uitvoering.

RESPECT VOOR LOKAAL ENGAGEMENT
Heel wat nieuwe kandidaten waaronder opvallend veel jongeren, 
kiezen ervoor zich te engageren in onze partij omdat ze willen 
bijdragen en meewerken aan ons lokaal verhaal voor Deerlijk.  
Geen extreem denken in links of rechts, geen polarisering en los van 
nationale belangen. Vernieuwing in nauwe dialoog met de burgers.  
Zij kiezen mee voor een lokaal verhaal dat mensen verbindt, een lokaal 
verhaal dat kansen biedt aan jongeren, gezinnen, alleenstaanden, 
senioren, mensen met een beperking, mensen in armoede.  
Voor de mensen, tussen de mensen. In deze tijden van verruwing 
verdient hun engagement veel respect. 

Samen met uw steun zal onze sterk vernieuwde, getalenteerde 
en geëngageerde kandidatenploeg zich iedere dag inzetten om te 
bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Tussen de inwoners, 
zes jaar lang en niet alleen in campagnetijden. 

Samen met uw steun willen wij ervoor zorgen dat Deerlijk een 
propere, gezellige, mooie, sfeervolle en een verkeersveilige  
gemeente blijft.

Veel leesplezier

Claude Croes, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Carl De Donder, 
Jo Tijtgat, Yves Vande Wiele, Jurgen Beke, Marleen Prat, Vincent 
Vercruysse, Lies De Witte, Louis Vanderbeken, Greet Van Steenkiste, 
Alain Vanovertveldt, Viviane Devolder, Louis Adens, Marc Coppens, 
Joke Devoldere, Katrien Vandenbogaerde, Marianne Tydgat, Debby 
Verbrugge, Janneke Depla en Louis Haerinck.



Iedereen in beweging, dat is onze uitdaging
Wij dragen bij tot een goed onderhouden en kwaliteitsvolle 
sportinfrastructuur. Hierbij streven wij ernaar om op een 
laagdrempelige manier een divers sportaanbod uit te werken voor 
zowel jong als oud, met extra aandacht voor senioren, mensen met 
een beperking en mensen in armoede. Het is onze overtuiging dat we 
dit moeten realiseren door zeer nauw samen te werken met vrijetijds-, 
welzijnsdiensten en seniorenverenigingen. 

 

We hebben al veel in beweging gezet

 f De definitieve plannen voor het bouwen van het nieuw 
zwembad samen met Anzegem werden goedgekeurd. Vanuit de 
Vlaamse overheid haalden we met een sterk dossier maar liefst 
€ 1.137.500 euro aan subsidies op voor deze nieuwbouw.

 f Een nieuwbouw met kleedkamers en douches voor voetbalclub 
Deerlijk Sport.

 f Een nieuwe Finse looppiste aan de voetbalterreinen met 
outdoor fitness toestellen, toegankelijk voor alle burgers.

 f Een financiële duw in de rug aan onze sportclubs door het ter 
beschikking stellen van de barinfrastructuur in de sporthal en 
de voetbalkantine Sint-Lodewijk.

 f Nieuwe douches en toiletten in de sporthal.

 f Kleinschalige buurtgerichte infrastructuur, zoals de 
petanquepleinen op de Molenhoek en de Koningswijk, die 
bijdragen tot een meer sociale en gezellige buurt om elkaar te 
ontmoeten.

 

Onze nieuwe uitdagingen zijn duidelijk 
en haalbaar:

 f De opening van het nieuw zwembad in februari 2020. Na de 
schooluren zal het zwembad toegankelijk zijn voor onze lokale 
zwemverenigingen en alle sportieve baantjestrekkers.

 f De huidige sporthal werd gebouwd in de jaren ’70 en vertoont 
stilaan zijn gebreken. Wij willen de nodige voorbereidingen treffen 
voor de bouw van een bijkomende sporthal. Tegelijkertijd gaan 
we de bestaande infrastructuur verder opwaarderen (cafetaria, 
sanitair, kleedkamers, …).  

 f De bouw van een polyvalente ruimte op het Gaverdomein.

 f De uitbouw van een BMX-parcours (naast de nieuwe verkaveling 
De Cassinastraat) en een nieuwe sportkooi op publiek terrein.

 f Via de voortzetting van het gericht subsidiebeleid onze 
sportclubs stimuleren om kwaliteitsvol te blijven werken.

 f Het opwaarderen van de huidige infrastructuur voetbal 
Deerlijk Sport, onder andere een nieuw ingangsloket, nieuwe 
buitenverlichting, vernieuwing van het sanitaire blok, ... 

 f De turnzalen van de scholen na de schooluren verder ter 
beschikking stellen aan verschillende sportverenigingen.



Beleven in Deerlijk… dat is genieten van cultuur
Kunst en cultuur verbinden onze inwoners, bieden een plek van 
ontspanning en geven kansen tot persoonlijke ontwikkeling.  
Deerlijk beschikt als kleine maar dynamische gemeente over een zeer 
uitgebreid eigen cultureel aanbod, een gemeentelijke bibliotheek, een 
goed draaiend archief en heel sterke socioculturele verenigingen. 
Kortom, er valt heel wat cultuur te beleven in Deerlijk.

De gemeente moet complementair en ondersteunend zijn voor alles 
wat aangeboden wordt door het socioculturele verenigingsleven.  
Wij faciliteren en ondersteunen nieuwe initiatieven, en zetten in nauw 
overleg met de Cultuurraad, de wensennota om in concrete acties.

EEN LEGISLATUUR VOL MET CULTUUR
 f De “Muur voor Deerlijkse kunstenaars” in d’Iefte en in het 

gemeentehuis.

 f Renovatiewerken in d’Iefte: vernieuwde vloerbekleding, 
automatische ingangsdeuren, nieuwe energiezuinige verlichting, 
plaatsen van dubbel glas, schilderwerken, …

 f De digitalisering van het gemeentelijk archief dat het rijk Deerlijks 
verleden bijhoudt.

 f Subsidies voor het verenigingsleven op basis van het bestaande 
objectieve subsidiesysteem. 

 f Aanbieden van voldoende infrastructuur met betaalbare 
huurprijzen.

 f Een centrale uitleendienst aan democratische prijzen en 
logistieke ondersteuning bij het organiseren van feesten en 
evenementen.

 f Het aanbieden van gemeenschappelijke communicatieforums 
waarop verenigingen hun cultureel aanbod kunnen bekendmaken 
zoals de activiteitenkalender, de gemeentelijke website, het 
Gemeentenieuws, de gemeenteborden, …

 f Een sterke eigen cultuurprogrammatie en goede samenwerking 
met verenigingen en andere culturele centra.

 f Financiële ondersteuning voor nieuwe culturele initiatieven.

 f Ondersteuning van de balletschool Raymonda, de fanfare,  
de vele toneelverenigingen, …

NIEUWE INITIATIEVEN LIGGEN KLAAR
 f Een nieuw toekomstplan voor d’Iefte en nieuwe 

samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken.

 f Een meer geschikte locatie voor Keramiekatelier Terra.

 f Een repetitieruimte voor Deerlijkse muziekgroepen.

 f Digitale activiteitenkalender waarin alle Deerlijkse activiteiten 
worden vermeld.

 f De vereenvoudiging en optimalisering van de reglementen.

 f Vrijwilligers aantrekken voor korte engagementen.

 f Ondersteuning van het kunstonderwijs, belangrijk voor de 
vorming van jonge kinderen, samenwerking met de scholen is 
hierbij essentieel.

 f De Deerlijkbon openstellen voor culturele initiatieven.

 f Deerlijkse kunstenaars nog meer promoten bv. uitleensysteem, 
kunstwerken in lege etalages.

 f Initiatieven zoals de Popraad stimuleren.

 f De hervorming van de Cultuurraad naar een expertisenetwerk.



Alle kansen voor uw kinderen… absoluut! 
De gemeente heeft een uitgebreid aanbod aan kleuter- en lager 
onderwijs, waarin alle onderwijsnetten vertegenwoordigd zijn. 
Onze school voor buitengewoon onderwijs geniet een sterke 
reputatie tot ver buiten onze gemeentegrenzen. Hier zijn we 
heel fier op en gaan we verder in investeren.

Een greep uit onze aangeboden kansen

 f Topscore voor kwalitatief gemeentelijk onderwijs na grote 
doorlichting.

 f Grote renovatiewerken in school De SAM.

 f De aankoop van een nieuw gebouw voor de verdere uitbreiding 
van De KIM.

 f Het proefproject Fladder: een zomerkamp voor kinderen van 
De KIM en De SAM. Een initiatief van de schooldirecties en 
kinderboerderij Bokkeslot, waarbij onze gemeente accommodatie 
ter beschikking stelt en financiële middelen biedt om de monitoren 
te vergoeden. Dergelijke initiatieven gaan we uitbreiden.

 f Het nieuwe initiatief “Huis van het Kind”, dat ondersteuning 
biedt voor gezinnen, is een geslaagde samenwerking tussen 
verschillende sociale partners, het sociaal huis en de Jeugddienst. 
Het vormt mee een forum voor onze kinderen en jeugd. Bezoek 
zeker eens de website www.huisvanhetkinddeerlijk.be. 

De toekomst van onze kinderen, dat is 
blijven vooruit gaan

 f De heraanleg van speelplaats in De KIM tot een veilige 
ontspanningsruimte met speeltuigen.

 f De uitbreidingswerken van de gemeentescholen De Beuk en 
De KIM gaan van start in 2020. Een realisatie die zal plaatsvinden 
nadat we reeds in 2012 ons subsidiedossier indienden bij de 
Vlaamse overheid.

 f Blijvende ondersteuning van de goede samenwerking tussen 
de verschillende onderwijsnetten die we reeds 20 jaar lang 
opbouwden.

 f In het kader van de bestaande inschrijvingsstop, die noodzakelijk 
is om de kwaliteit van het onderwijs te behouden bij ons 
buitengewoon onderwijs, willen we prioriteit kunnen geven aan 
kinderen uit Deerlijk. 



Toekomstgericht denken is investeren met een visie
EEN DOORDACHT FINANCIEEL BELEID
Het scherpe financieel beleid van de afgelopen jaren heeft er voor 
gezorgd dat onze financiën gezonder zijn. Onze schuldgraad per 
inwoner bedraagt 698 euro en is bijna gehalveerd, en ligt een heel 
stuk onder het Vlaamse gemiddelde. Onze gemeente diende in de 
voorbije jaren geen nieuwe leningen aan te gaan en dus ook geen 
intresten te betalen. Dit resulteerde in een grote besparing. 

Het financieel draagvlak (autofinancieringsmarge) is dan ook zeer 
positief te noemen. Het betekent dat onze gemeente een gezonde 
financiële basis heeft om de grote geplande investeringen te 
financieren, zoals de bouw van de nieuwe brandweerkazerne, het 
nieuwe zwembad en de uitbreiding van de gemeentescholen.

De volgende jaren zetten we het scherp financieel beleid voort. 
In Deerlijk gaan we voor rechtvaardige en transparante fiscaliteit. 
Geen forfaitaire belastingen per gezin of verdoken belastingen via 
allerhande extra heffingen.

DUURZAAM EN AMBITIEUS INVESTEREN IN 
DE TOEKOMST.
Een ambitieus investeringsprogramma in duurzame ontwikkeling, 
onderwijs, jeugd, sport en cultuur, in verkeersveiligheid en 
infrastructuur, in ondernemen en in wonen, in ons sociaal beleid,  
in goede dienstverlening. 

Wij willen onze ambities voor Deerlijk realiseren met een gezond  
en gedisciplineerd financieel beleid.  Wij doen dit door:

 f De financiële haalbaarheid van investeringen zeer goed af te 
wegen en af te stemmen met reeds geplande en toekomstige 
projecten (een positieve autofinancieringsmarge).

 f Samenwerkingsverbanden te zoeken die schaalvoordelen 
opleveren en dus kostenbesparend zijn (bijvoorbeeld zwembad, 
brandweerkazerne, afvalbeleid, …).

 f Duurzaam en verantwoord te investeren.

Iedere dag gaan we bouwen aan de toekomst van onze gemeente om een 
propere, gezonde en veilige gemeente uit te bouwen voor alle burgers.



Een sterk bestuur staat open voor samenwerking
We blijven inzetten op een maximale en efficiënte dienstverlening 
van onze gemeentediensten. De integratie tussen gemeente en 
OCMW die van start gaat op 1 januari 2019 wordt een win-win 
situatie met als doel een sterker lokaal sociaal beleid uit te bouwen.

We blijven waken dat ook de organisaties en diensten die door 
onze gemeente worden gefinancierd  zoals de politie, brandweer, 
intercommunales, etc… , zo efficiënt mogelijk worden beheerd.

Het e-loket moet nog meer bekend gemaakt worden bij de burger 
(https://www.deerlijk.be/e-loket) en zal nog verder worden uitgebreid. 
Zo kunt u nu reeds meer dan 60 aanvragen online indienen  
en officiële documenten opvragen zonder naar het gemeentehuis  
te gaan.

Een sterke samenwerking met andere omliggende gemeenten 
blijft prioriteit. De gezamenlijke politiezone met Harelbeke, de 
brandweerkazerne en het nieuwe zwembad met Anzegem, de 
regionale samenwerking voor economische ontwikkeling met 
Leiedal, het regionale beheer door IMOG van de vuilnisophaling en 
de uitbating van het containerpark, zijn een handgreep van de vele 
succesvolle samenwerkingen die Deerlijk rijk is. Dit is kostenbesparend, 
zorgt voor een grote efficiëntie en voor een dienstverlening op maat 
van onze eigen inwoners.

NATUURLIJK BESLIST U MEE!
De sociale media en het internet hebben de burger niet alleen veel 
mondiger gemaakt, het biedt hen ook een extra kans om zich beter 
te informeren. Het is nodig om verzuchtingen van burgers op de 
politieke agenda te zetten en elke inwoner beter te betrekken bij de 
zoektocht naar oplossingen voor het algemeen belang.

Bij de uitvoering wordt effectief rekening gehouden met de 
voorstellen van de burgers, binnen de grenzen van de haalbaarheid. 
De voorbije jaren hebben we de burger samengebracht en inspraak 
gegeven voor de volgende projecten:

 f De toekomst van de oude brandweersite.

 f De heraanleg van het kruispunt “De Belgiek”.

 f Het nieuwe parkeerbeleid (met blauwe zone en ‘shop & go’ 
plaatsen).

 f De heraanleg van het kerkhof St-Lodewijk.

 f De nieuwe KMO-zone “De Spijker”.

 f De herinrichting van de Stationsstraat.

 f De plannen voor het nieuwe zwembad samen met Anzegem.

WIJ GAAN DE BURGER NÓG MÉÉR BE-
TREKKEN BIJ HET BELEID 
Wij gaan onder meer een participatieproject opzetten over de 
toekomst van de dorpskern van Sint-Lodewijk, en thema-avonden 
organiseren over bijvoorbeeld verkeer, senioren, … , waar nieuwe 
ideeën kunnen ontstaan en uitgewerkt worden.

Wij zullen ook vernieuwend te werk gaan. De tijd is rijp om de 
werking van alle gemeentelijke adviesraden onder de loep te 
nemen. Kunnen deze nog beter op elkaar worden afgestemd,  
kunnen we de samenwerking bevorderen, is hervorming wenselijk?

Wij opteren voor themawerkgroepen of burgerforums voor 
welbepaalde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld een burgerforum over 
de aanpak van zwerfvuil. Het LAMA project omtrent de veiligheid 
rond de schoolomgevingen is een prachtig voorbeeld van hoe zo een 
burgerforum tot een constructieve bijdrage kan leiden.

Tenslotte gaan we voor de oprichting van een overkoepelende 
Vrijetijdsraad die de krachten bundelt van onder meer cultuur, sport, 
jeugd en senioren. 

In nauw overleg met alle adviesraden zal deze oefening plaatsvinden.



Wat is het heerlijk om Jong te zijn in Deerlijk 
Deerlijk voert sinds jaar en dag een sterk ondersteunend 
jeugdbeleid. Peuters, kleuters, kinderen, tieners, jongeren en 
studenten moeten zich thuis voelen in onze gemeente.  
Kinderen die samen spelen en jongeren die samenkomen om plezier 
te maken, mogen niet als overlast worden beschouwd. We willen dat 
elke jongere in onze gemeente kan opgroeien in een speelse, veilige 
en groene omgeving waar ze hun creativiteit volop de vrije loop 
kunnen laten. 

We gaan voor samenspraak met alle actoren (Jeugddienst en 
Jeugdraad) en in het bijzonder met de jongeren zelf, ook de 
jongeren die niet verbonden zijn aan een vereniging.

We willen de dingen participatief aanpakken. Samen met hen 
willen we ook voor de kwetsbare jongeren een doelgroepenbeleid 
ontwikkelen. Op die manier bieden we alle betrokkenen  
de beste kansen.

WIJ GELOVEN IN DE DEERLIJKSE JEUGD 
EN DAAROM STEUNEN WIJ VOLOP DE 
JEUGD

 f Een sterkte gemeentelijke speelpleinwerking ‘Kerekewere’.

 f Elke jeugdvereniging beschikt over een eigen jeugdlokaal want 
het is goed om een eigen stekje te hebben. Dit moet in stand 
gehouden worden, de renovatiepremie blijft behouden.

 f Het behoud van de toelage reglementen die de jeugdwerking 
ondersteunt.

 f Jeugddienst en Jeugdraad als sterke partners die nieuwe 
initiatieven telkens mogelijk maken.

 f Verplichte buurtspeelpleintjes bij de ontwikkeling van nieuwe 
woonbuurten.

 f De kinderboerderij Bokkeslot werd aangekocht omdat dit een 
absolute meerwaarde is voor onze gemeente en wij willen dit zo 
houden. Wij blijven de werking ondersteunen zodat dit prachtig 
initiatief, gegroeid en gedragen door vrijwilligers, kan worden 
verdergezet.

 f De onvoorwaardelijke steun aan het spreidingsbeleid van de 
jongerenfuiven en het charter ‘de Lawaaier’ dat de jeugd, samen 
en in nauw overleg met alle buurtbewoners van fuifzalen, heeft 
opgesteld en ondertekend.

 f De zoektocht naar een warme nieuwe locatie en de uiteindelijke 
opening van het nieuwe jeugdhuis de Caravanne.

EN WILLEN WE NOG MEER
 f Betere verloning voor de jonge monitoren van de groeiende 

speelpleinwerking.

 f Het speelplein van het Gaverkasteel opwaarderen tot een 
hedendaags avonturenpark.

 f Een nieuw BMX parcours (achter de verkaveling van  
De Cassinastraat).

 f Een avontuurlijk speelplein op de nieuwe verkavelingen van 
de De Cassinastraat (centrum) en de Oude Pastorijstraat (Sint-
Lodewijk).

 f Het nieuwe Jeugdhuis “De Caravanne” laten uitgroeien tot dé 
“hotspot” van de Deerlijkse jeugd.

 f De succesformule van Café Congé onderstrepen door de winst uit 
te keren aan de deelnemende jeugdverenigingen in de vorm van 
extra materiële steun.

 



Feesten, dat kunnen we in Deerlijk als geen ander
Deerlijk leeft, en dat weet iedereen. Bijna ieder weekend wordt wel 
ergens een festiviteit gepland, en soms zelfs meerdere terzelfdertijd. 
De Deerlijknaar houdt van feesten en gezellig samenzijn, een cultuur 
waar we trots op zijn en graag ondersteunen omdat het mensen 
samenbrengt en verbindt, en voor een positieve en warme sfeer zorgt 
in onze gemeente.

Wij kunnen rekenen op vele VRIJWILLIGERS die allerhande 
wijkfeesten, straatfeesten, verenigingsfeesten en andere evenementen 
organiseren. Er is een ruime keuze om iedere dag iets leuks te beleven 
in Deerlijk.

WIJ DEDEN ALVAST ONZE DUIT  
IN HET ZAKJE

 f In een zoektocht naar privézaaltjes in Deerlijk werden de 
gemeentelijke zalen opengesteld voor privé verhuur voor 
babyborrels, verjaardagsfeestjes, ...

 f Onze gemeentelijke uitleendienst werd uitgebreid met nieuw 
verhuurmateriaal ten behoeve van de vele verenigingen.  
Stoelen, tafels en podiumelementen werden vernieuwd. 

NÓG MEER DOEN… 
VANEIGENS DADDE

 f We willen één feestloket met centrale uitleendienst zodat 
verenigingen nog maar één aanspreekpunt hebben voor de 
diverse aanvragen van hun evenement.

 f We zullen jaarlijks verder investeren in al onze bestaande 
buurthuizen: O.C. d’Iefte, buurthuis de Statie, buurthuis  
Sint-Lodewijk en buurthuis De Wieke.

 f Wij staan voor onze onvoorwaardelijke logistieke en financiële 
ondersteuning aan alle Deerlijkse verenigingen, feestcomités  
en straatfeesten.



Mensen verbinden, dat zit in onze genen
Als gezinspartij kiezen wij voor het verbinden van mensen en ideeën. 
Deerlijk moet een warme en bruisende gemeente zijn en blijven:  
een gemeente waarin elke inwoner zich thuis voelt, geïntegreerd is 
en kan deelnemen aan een uitgebreid sociaal leven.

Deerlijk heeft een gevarieerd aanbod aan socioculturele 
verenigingen, jeugdverenigingen, seniorenverenigingen  
en sportverenigingen waarbinnen vele vrijwilligers zich engageren  
en elkaar ontmoeten en versterken.

Wij willen investeren in wat mensen verbindt. Wij gaan resoluut voor 
een veilige, zorgzame en dynamische gemeente waar het fijn is om 
te wonen, te ontspannen, te ontmoeten. Kortom, een gemeente waar 
we trots zijn om in te wonen.



Verkeersveiligheid is natuurlijk een prioriteit
Verkeersveiligheid en een duurzame mobiliteit in onze gemeente 
zijn onze absolute prioriteiten. Het verhogen van veiligheid in de 
schoolomgevingen, de veilige hertekening van fiets- en voetpaden bij 
het (her)aanleggen van wegen, snelheidsbeperkende maatregelen, het 
weren van zwaar doorgaand vrachtverkeer, aandacht voor de  
“trage wegen”.

De steeds maar toenemende verkeersdruk op onze wegen verlaagt 
het veiligheidsgevoel voor fietsers en voetgangers. Gescheiden 
fietspaden bij de heraanleg van invalswegen worden toegepast waar 
mogelijk via een hoogteverschil en indien mogelijk ook via natuurlijke 
afscheiding.

EN ER IS ZO VEEL MEER…
 f zebrapadverlichting en de zebrapaden werden rood 

geaccentueerd in alle schoolomgevingen.

 f Het LAMA project, een inspraakforum omtrent veiligheid rond de 
scholen.

 f Een stevig jaarlijks budget om stelselmatig de voet- en fietspaden 
aan te pakken aan de hand van een prioriteitenlijst.

 f De fietsersbrug over de N36 als veilige verbinding tussen het 
centrum en de Gavers.

 f Snelheidsremmende maatregelen op verschillende plaatsen.

 f Een nieuwe trage verbinding tussen Vichtestraat en 
Vichtesteenweg.

 f De eerste plannen voor het veilig herinrichten van het kruispunt 
op de Molenhoek.

 f Een nieuw parkeerbeleid in het centrum met Blauwe Zone en 
Shop&Go plaatsen (30min) treedt eind dit jaar in voege.

 f Er wordt voortdurend druk gezet op de hogere overheid voor de 
start van de aanpassingswerken voor het drukke kruispunt op de 
Belgiek. Jammer  dat dit zo lang op zich laat wachten.

ER KOMEN OOK HEEL WAT NIEUWE  
INITIATIEVEN:

 f Gescheiden fietspaden, indien mogelijk, voor alle drukke 
invalswegen zoals de Harelbekestraat, Waregemstraat en 
Kerkstraat.

 f Het opwaarderen, in kaart brengen en benoemen van alle trage 
wegen die onze gemeente rijk is.

 f De resultaten van het LAMA proefproject ‘veiligheid in de 
schoolomgeving’ uitrollen over alle scholen in Deerlijk.

 f Betere aanduiding van de langparkeerplaatsen rond onze kernen.

 f Voorrang aan de fietser in onze kernen.

 f Invoeren trajectcontrole voor doorgaand vrachtverkeer in  
Sint-Lodewijk en in het centrum.

 f Aansturen bij politie voor meer gerichtere controle  
op tonnagebeperking.



In ons sociaal beleid telt iedereen en doet iedereen mee
Elke Deerlijknaar, ongeacht de sociale achtergrond, huidskleur, 
geloofsovertuiging, leeftijd, … moet de mogelijkheden krijgen om zich 
binnen zijn specifieke levensomstandigheden en vaardigheden te 
ontplooien. Blijvende aandacht voor verdoken armoede, eenzaamheid 
en hulpbehoevenden detecteren en actief samen op zoek gaan naar 
gepaste oplossingen, blijven belangrijk. Iedereen moet een klare kijk 
hebben over zijn of haar sociale rechten. Daarom pleiten we voor een 
centrale laagdrempelige, transparante, sociale eerstelijnsbijstand. 

Het oprichten van de dienst Burger en Welzijn is daarom een juiste 
stap in de goede richting!

Wij zullen blijven investeren in het sociaal kapitaal. Onze talrijke 
vrijwilligers, verenigingen en organisaties zorgen ervoor dat mensen 
verbonden blijven met elkaar. Deze verbondenheid leidt tot een 
betere samenleving.

Verder inzetten op een zilveren generatie zonder de aandacht te 
verliezen op de noden en behoeften van ieder in elke levensfase!  
We kunnen niet omheen het feit van het stijgend aantal senioren. 
Wij willen daarom werken aan een duidelijk laagdrempelig 
aanspreekpunt. Menselijk contact is voor ons belangrijk.

De doelgroep van belanghebbenden moet steeds geïnformeerd 
worden over de beschikbare mogelijkheden, de nodige 
ondersteuningen en tegemoetkomingen. Wonen in een 
vertrouwde leefomgeving met de nodige thuis- en mantelzorg is 
essentieel. Het moet in onze gemeente voor de zilveren generatie 
goed zijn om te wonen, te winkelen, te wandelen kortom om actief 
ouder te worden. 

Een ombudsman/-vrouw die een brug slaat tussen beleid en 
belanghebbenden en omgekeerd. Alles draait rond inspraak, 
participatie en informatie.

“Leef lokaal, denk internationaal!”, het gedachtengoed rond de ‘korte 
keten’ en de eerlijke handel. In Deerlijk zijn er tal van initiatieven: de 
zelfoogstboerderij Bokkeslot, de nieuwe volkstuintjes, de markt 
‘lokaal’ in Deerlijk, de Oxfam Wereldwinkel. Deerlijk ontving dan 
ook het ‘Fair Trade’ label.

ZO HIELPEN WIJ EN WILLEN WIJ OP DIE 
MANIER VELE MENSEN BLIJVEN HELPEN

 f Voedselbedelingsproject ’t Netje zorgt iedere donderdag voor 
kosteloze levensmiddelen.

 f Donah is een project waarbij vrijwilligers autovervoer aanbieden 
en 80-plussers verrassen met een verjaardagbezoekje.

 f De pamperbank bestaat uit verschillende ophaalpunten in 
onze gemeente voor overbodige luiers. Deze worden dan gratis 
weggeschonken aan jonge ouders.

 f We bieden trajectbegeleiding aan om werkzoekenden te 
begeleiden naar nieuw werk.

 f Verhogen van het aanbod van betaalbare woningen door het 
bouwen van nieuwe sociale woningen.

 f Via de begeleiding ‘Budget in Zicht’ proberen we schuldenoverlast 
te voorkomen.

 f Er worden gratis energiescans via energiesnoeiers aangeboden 
om na te gaan hoe bewoners het energieverbruik en dus ook hun 
energiefactuur kunnen doen dalen.

 f De oprichting van het ‘Huis van het kind’ is een platform dat er 
voor zorgt dat elk kind in onze gemeente alle kansen krijgt om zich 
optimaal te ontplooien.

 f Het initiatief van het ‘Mobiel Lokaal Dienstencentrum’ creëert 
ontmoeting in elke wijk door het aanbieden van zitturnen, 
een maaltijd en diverse activiteiten. Dit alles in het kader van 
buurtgerichte zorg. 

 f De oprichting van “W13” is een verregaande samenwerking met 
andere OCMW ’s in Zuid-West-Vlaanderen. ”W13” heeft als doel 
de krachten in onze regio te bundelen en een gezamenlijk sociaal 
welzijns- en zorgbeleid te voeren.

 f Het initiatief Food Act 13 zal zorgen voor extra voeding voor  
de voedselbedeling. 

 f Maximalisering van het Uitpas-gebruik bij mensen in armoede.

 f Onze sociale diensten bieden thuis- en woonzorgcoördinatie.  
Er is een poetsdienst, maaltijddienst en karweidienst.

 f Recent werd ook het eerstelijns juridisch advies opgestart voor 
elke Deerlijkse burger met juridische vragen.

 f In de toekomst zullen nieuwe initiatieven blijven worden 
onderzocht en geëvalueerd. Wat beter kan wordt aangepakt, 
wat goed is moet blijven. De samenwerking ‘W13’ met andere 
gemeenten in onze regio zal verder worden uitgebreid om samen 
op een zeer kostenefficiënte manier nóg meer diensten te  
kunnen aanbieden. 



In Deerlijk gaan winkelen want u vindt er alles
Sterke economische bedrijvigheid zorgt voor levendige en bruisende 
handelskernen. Vele steden en gemeenten kampen met een dalend 
aanbod van winkels in hun kernen. Ook in Deerlijk sluiten gevestigde 
handelszaken omdat ze na een lange carrière heel moeilijk een nieuwe 
overnemer vinden. In Deerlijk gaan we een stimulerend beleid 
voeren om op korte termijn nieuwe handelaars aan te trekken in al 
onze kernen. Door het creëren van aantrekkelijke en toegankelijke 
handelskernen zullen nieuwe winkels en horeca worden aangetrokken. 
De verantwoordelijke lokale economie gaat in nauw contact met 
onze aanwezige handelaars kernversterkende maatregelen uitwerken 
en implementeren.

DE KERNEN ZIJN HET KLOPPEND HART 
VAN ONZE GEMEENTE

 f de inrichting van de oude brandweersite tot een verkeersvrije, 
groene en gezellige ontmoetingsplaats, met mogelijkheden 
voor horeca en voldoende open ruimte om te genieten en 
het organiseren van activiteiten door Deerlijkse verenigingen. 
Behoud van een gedeelte van de parking wordt geëvalueerd na de 
invoering van het nieuwe parkeerbeleid.

 f de herinrichting van de omgeving rond de kerk in het centrum 
tot een gedeeltelijk verkeersvrij, aantrekkelijk en gezellig plein met 
extra ruimte die mogelijkheid schept voor horeca met terras.

 f de eerste plannen voor de herinrichting van de kerkomgeving 
aan de Molenhoek tot een aantrekkelijke, gezellige en veilige plek. 
Binnenkort trekken we met deze plannen naar de Molenhoeknaars 
voor hun bevindingen, bemerkingen en suggesties.

 f het opstarten van een burgerparticipatietraject om tot een 
toekomstplan te komen voor de handelskern van Sint-Lodewijk.

 f het opvrolijken van leegstaande etalages met kunstwerken of 
met aantrekkelijke raamstickers.

 f het aantrekken van nieuwe winkels via drempelverlagende 
maatregelen, onder meer door start- of renovatiesubsidies en het 
aantrekken van pop-ups. 

 f Een voltijdse verantwoordelijke lokale economie.

VLOTTE BEREIKBAARHEID
 f goede bereikbaarheid van onze kernen, aantrekkelijke en  

veilige invalswegen.

 f het nieuwe parkeerbeleid dat eind 2018 in voege treedt, moet 
leiden tot een veel betere parkeerrotatie in het centrum en meer 
vrije plaatsen creëren voor onze shoppers.

 f Duidelijke aanduiding van de parkings aan de rand van het centrum.



Werken in eigen gemeente… dat is meer vrije tijd
Dicht bij huis werken is een luxe. Met de fiets, te voet of met het 
openbaar vervoer… alleszins geen gedoe met files. Een veilige en 
vlotte toegankelijkheid is dan ook heel belangrijk. Deerlijk heeft een 
sterk aanbod van ondernemingen en KMO’s. Reeds vele jaren voeren 
wij met succes een bedrijfsvriendelijk klimaat voor ondernemingen 
en KMO’s. Wist u dat in Deerlijk de werkloosheid minder dan 3% 
bedraagt? Dat is absoluut zeer laag. Maar ondernemingen groeien,  
en onze ondernemers hebben nood aan ruimte om te ondernemen 
en om mensen aan de slag te houden. Wij willen hen alle kansen 
bieden om werkgelegenheid te scheppen en de welvaart van onze 
gemeente veilig te stellen. 

WE GINGEN ER ALVAST OP VOORUIT DE 
VOORBIJE JAREN

 f de KMO zone ‘Brandemolen’ als reconversie van de oude BST site.

 f de start voor de nieuwe bedrijvenzone ‘De Spijker’ in  
de Vichtesteenweg.

 f belangrijke vooruitgang bij de toekenning van een uitbreidingszone 
ten zuiden van de E17.

 f de oude bedrijvensite met een ongunstige ligging werd een 
nieuwe bestemming toegekend.

 f een veilige toegankelijkheid van alle verkeer tot onze 
bedrijventerreinen aan de hand van bewegwijzering met 
havennummering, zoals ingevoerd voor de zone Deerlijk-
Waregem.

TOEKOMST GEVEN AAN ONZE ONDERNE-
MINGEN OM TE GROEIEN

 f een vlotte start voor de uitvoering van de bedrijvenzone 
“De Spijker”.

 f de uitbereiding van de succesvolle carpool parking nabij  
de op- en afrit van de E17.

 f het ondernemen niet bijkomend belasten.

 f de veilige toegang van alle verkeer tot onze bedrijventerreinen 
aan de hand van bewegwijzering met havennummering uitbreiden 
naar al onze andere bedrijventerreinen.

 f de aanwerving van een voltijdse verantwoordelijke lokale 
economie die als centraal aanspreekpersoon fungeert 
ten dienste van onze handelaars en ondernemers voor 
verschillende aanvragen, gerichte ondersteuning en 
vlotte informatiedoorstroming.



Groen is ruimte  
om te ademen
De opmars van de verstedelijking en verdichting van wooneenheden 
legt een zeer hoge druk op steden en gemeenten om het kwalitatief 
wonen en leven op peil te houden of te verhogen. 

Bij het heraanleggen van nieuwe straten wordt in nauw overleg met 
de bewoners gekeken waar nieuwe, onderhoudsvriendelijke bomen en 
struiken of grasstroken kunnen worden aangelegd. 

In alle nieuwe verkavelingen geldt reeds vele jaren de verplichting 
voor het aanleggen van open ruimte, speelpleintjes en groen.  
Dit resulteert in heel mooie, groene en gezellige woongebieden die 
veel (jonge) gezinnen aantrekken.

Maar ook in onze dorpskernen willen we aandacht voor groen en 
open ruimte. Op de oude brandweersite in het centrum willen we 
een groene open ruimte creëren waar inwoners kunnen genieten, 
ontspannen en elkaar kunnen ontmoeten. 

Wist u dat Deerlijk een zeer rijke gemeente is aan groen? Het is 
werkelijk uniek dat Deerlijk over zoveel natuurgebied beschikt in de 
bebouwde kern van de gemeente. Reeds vele jaren hebben wij een 
zeer vlotte samenwerking met Natuurpunt Gaverstreke. Dit werd 
enkele weken geleden nogmaals in de verf gezet tijdens de  
“20 uren van Wijmelbroek” ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan 
van Wijmelbroek. 

In deze legislatuur werd ook het natuurdomein “de Bonte Os” 
gedoopt, dat het grootste natuurlijk rietveld in Zuid-West-Vlaanderen 
omvat. Dit domein werd door Natuurpunt Gaverstreke aangekocht. 
Samen met de provincie West-Vlaanderen investeerde Deerlijk in de 
aanleg van nieuwe poelen. Ook de Wilgenhoek is een pareltje in ons 
centrum (tussen de Hendrik Consciencelaan en de Stijn Streuvelslaan).

Ook aan de rand van onze gemeente is het grote provinciaal 
natuurdomein ‘De Gavers’ een absolute topper om te wandelen, te 
joggen, te fietsen, te spelen of te ontspannen in een mooi groen kader.

Het gezamenlijk onderhoud van deze pareltjes natuurdomein zullen wij 
blijvend ondersteunen. 

EEN GARANTIE VOOR VERSE ZUURSTOF
 f Wij onderstrepen de sterke samenwerking met de groene 

actoren zoals Natuurpunt Gaverstreke.

 f Nieuwe verkavelingen worden verplicht om groene en open 
ruimte in te plannen.

 f Alle kerkwegels gaan we opwaarderen door deze te 
bewegwijzeren en een wegelnaam te geven.



Een nieuwe straat is een veilige straat
Wegeniswerken zijn nu eenmaal noodzakelijk. In iedere legislatuur 
wordt geïnvesteerd in een grondige vernieuwing van een aantal 
straten en voetpaden. Verhoogde verkeersveiligheid is onze 
prioriteit. Deze projecten worden vele jaren op voorhand voorbereid 
om subsidies te bekomen bij de hogere overheden. Eenmaal de 
goedkeuring van de subsidies, worden de projecten gedetailleerd 
uitgetekend in overleg met de bewoners en uiteindelijk ingepland. 

De heraanleg van de Stationsstraat, de Rodenbachstraat en een 
deel van de Hoogstraat waren dé grootste vernieuwingswerken van 
onze wegen van de voorbije jaren. De verhoogde veiligheid voor 
voetgangers en fietsers en een beter parkeeraanbod worden sterk 
gewaardeerd door de bewoners.

DEZE STRATEN WORDEN VEILIGER
 f Volledige heraanleg van de Harelbekestraat met gescheiden 

fietspad, de Olmenlaan en de Marquettestraat. De subsidies zijn 
reeds toegekend, de plannen worden voorbereid.

 f Een deel van de Waregemstraat (Molenhoek richting Waregem), 
ook hier indien mogelijk een gescheiden fietspad.

 f De heraanleg van de Otegemstraat en de Kerkstraat in Sint-
Lodewijk. Dit project is bijna geheel gesubsidieerd en Deerlijk ijvert 
ook hier voor een gescheiden fietspad.

 f De heraanleg van de Heesterstraat (Sint-Lodewijk) en de  
Sint-Amandusstraat (Centrum).

Uiteraard worden jaarlijks ook heel wat voetpaden aangelegd of 
vernieuwd en worden vele kleinere wegeniswerken uitgevoerd.  
De technische dienst van de gemeente hanteert een prioriteitenlijst. 
Ook worden acute meldingen van problemen bekeken, ingepland en 
aangepakt door onze diensten.



Kernversterkend investeren zet de deuren open voor nieuwe handelaars en horeca
De aanwezigheid van winkels en horeca in de verschillende 
handelskernen van onze gemeente doen de kernen leven en 
bloeien. We moeten onze aanwezige winkels en horeca in onze 
kernen houden en nieuwe aantrekken door ervoor te zorgen dat de 
handelszaken makkelijk bereikbaar zijn en er een goede parkeerrotatie 
heerst. Gratis parkeren is een belangrijke troef. De invoering van de 
blauwe zone in het centrum moet de parkeerrotatie verhogen, en de 
“shop&go” parkings voor de handelszaken zullen het makkelijk maken 
om snel even binnen te wippen bij de slager, de bakker enzovoort.  
Het nieuwe parkeerbeleid gaat eind 2018 van start.

EEN AANTREKKELIJKE DORPSKERN IS EEN 
BLOEIENDE WINKELKERN
Net als in gans Vlaanderen stijgt het aantal appartementen in onze 
handelskernen. Deze evolutie, gedragen en gestuurd door de Vlaamse 
Bouwmeester, komt het behoud van onontgonnen open ruimte rond 
de kernen ten goede. Om een goed evenwicht te behouden werd 
eerder dit jaar een nieuwe gemeentelijke verordening goedgekeurd 
op de gemeenteraad om het aantal bouwlagen te plafonneren en te 
beperken in de omgeving van de kernen. 

Wij gaan verder door de open ruimte in onze kernen op te waarderen

 f de herinrichting van de omgeving rond de kerk in het centrum 
tot een gedeeltelijk verkeersvrij plein met extra ruimte die 
mogelijkheid schept voor horeca terrassen.

 f het opstarten van een burgerparticipatietraject om tot een 
toekomstplan te komen voor de handelskern van Sint-Lodewijk.

 f Behoud van open ruimte en creëren van ‘groen’ in onze kernen.

Parking Guido Gezelle 
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Opgemaakt op 9/05/2018 door KDOpgemaakt door ondergetekende
Beëdigd landmeter LAN040153 (Rechtbank eerste aanleg, 1 e kamer Brugge, 25/05/2000)
Koen Jonckheere, zaakvoerder
BVBA Studiebureau Jonckheere, Koningin Astridlaan 134/5, 8200 Brugge, tel.: 050/40 50 90, email: infrastructuur@jonckheere-sb.be

90 Parkings
73 Parkings tijdens schooldagen

Detail parking
schaal 1/50

Detail 1 beplanting
gemengd bosgoed
schaal 1/200

Corylus avellana (Hazelaar)
Ligustrum vulgare (Liguster)
Viburnum opulus (Gelderse roos)
Cornus sanguinea (Rode kornoelje)

Afstand afplantrij: 0.4m
tussenplantafstand 0.8m
In groepen van 5 per soort
Onderhoudsstrook van 1.20m Legende

GtS

Tc

Gleditsia triacanthos 'Skyline' (Valse christusdoorn)

Tilia cordata (Winterlinde)

QbC
Quercus bimundorum ' Crimschmidt'(Zuileik)

Ls

Liquidambar styraciflua (Amberboom)

Esthetische grasbetontegels
600/400/120 in te zaaien

Groenzone - Klaver + bosgoed

Groenzone - Gras

Groenzone - Cornus sericea 'Kelseyi'

Haag- Fagus sylvatica

Asfalt

GRONDPLAN
schaal 1/500

Bestaande boom te rooien

Bestaande boom te behouden

Poreuze waterdoorlatende betonstraatstenen,
grijs, 220x110x100 halfsteensverband met
doorlopende voeg loodrecht op de rijrichting
weg en enkel voor parkeervakken loodrecht op
de rijrichting van de parkeervakken



Iedereen informeren, dat is goed communiceren
Communicatief groeit de gemeente naar haar beste niveau.  
De maandelijkse uitgifte van het “Gemeentenieuws” wordt veel 
gelezen. Ook online is onze gemeente zeer actief. Dankzij een 
nieuwe, hedendaagse website en de aanwezigheid op sociale media, 
kan er heel snel gecommuniceerd worden over gebeurtenissen en 
belangrijke weetjes over onze gemeente.

En toch, nieuwe communicatiemethodes volgen elkaar snel op, 
soms veel te snel. Wij gaan alvast de uitdaging aan om iedereen te 
blijven informeren, met de nieuwe online methodes van morgen, 
maar we behouden ook het infoblad het “Gemeentenieuws dat 
maandelijks bij u in de bus valt. Alvast veel leesplezier!

Leven in een veilige gemeente Deerlijk
Onderzoek wijst uit dat er een groot veiligheidsgevoel heerst in 
onze gemeente. Dat hebben wij ongetwijfeld te danken aan de goede 
werking van politie binnen de politiezone Gavers. CD&V Deerlijk 
streeft dan ook naar de verdere hoogstaande kwaliteit van onze 
politiediensten in onze gemeente. Ook de wijkagenten blijven een 
cruciale rol spelen in de verschillende wijken en buurten.

Onze nieuwe brandweerkazerne is een feit. Dit project is een 
intergemeentelijk project met de gemeente Anzegem. Binnenkort 
kunnen wij spreken van een moderne, functionele en hedendaagse 
brandweerkazerne in onze gemeente. Naast de brandweer krijgt de 
dienst 100 ook een prioritaire rol vanuit deze plaats, dicht bij de 
autostrade en de N36. 

Veiligheidsdiensten zoals een sterke politiewerking, een sterk 
vrijwilligerskorps binnen de brandweer en de dienst 100 zijn voor 
ons van groot belang.

dienst 100 komt terug naar DeerlijkANPR-auto
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04  I Nieuwe renovatiepremies
05  I Gluren bij de Zwevegemse buren
15  I Vakantiewerking voor kinderen met een beperking

Silhouetten van  
de Groote Oorlog
Meer info op p. 13
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5  I Vacatures 
6  I Bladcontainers
9  I Nieuwe openingsuren Sociaal Huis

Reveil
Meer info op p. 16

gemeentenieuws 2017

Beste Deerlijkenaren,

December is zowat de maand van de grote consumptieslag. Zeer veel overvloedige 
etalages, die geen enkel ander doel lijken te hebben dan het nog meer aanwakkeren van 
ons koopgedrag. Maar de laatste maand van het jaar is ook dé maand bij uitstek om eens 
terug te blikken naar het voorbije jaar en hoopvol vooruit te kijken naar wat het jaar 2018 
ons te bieden heeft.

Op gemeentelijk vlak konden wij kleine en grote realisaties verwezenlijken. De vernieuwing 
van enkele centrumstraten gaf de uitstraling van onze gemeente een frisse opwaardering. 
Maar we maakten ook minder rooskleurige momenten mee: het veel te vroege overlijden 
van onze gemeentearbeider Dieter De Cauderlier dompelden heel wat mensen in een 
diepe rouw.

Het plotse en onverwachte heengaan van mijn gewaardeerde collega-burgemeester 
Claude Van Marcke uit Anzegem, heeft mij persoonlijk heel diep getroffen. Wij gaven 
samen vorm aan een aantal intergemeentelijke projecten en drukten op deze manier een 
stempel op onze regio van Zuid-West-Vlaanderen.

In het komende jaar 2018 herdenken wij ‘De Groote Oorlog’ aan de hand van 
verschillende  activiteiten naar aanleiding van 100 jaar Wapenstilstand. Ook heel wat 
geplande doelstellingen zullen uitgevoerd worden in het laatste jaar van deze legislatuur. 
En we starten ook met de voorbereidingen van de inkanteling van OCMW en gemeente 
want vanaf de nieuwe legislatuur wordt dit één geheel. 

Op persoonlijk vlak geniet ik vooral van mijn twee opgroeiende dochters Stiene en 
Raphaëlle. De spontaniteit, het zorg dragen voor elkaar én hun glimlach bij kleine en 
eenvoudige dingen maken van mij een gelukkige papa. Ik ben zeer trots op hen. 

Ik word ook geconfronteerd met de zorgsector. Via deze weg wil ik mijn waardering 
uitdrukken voor het personeel van ons woon- en zorgcentrum. Hun zorgende handen, 
iedere dag opnieuw, en daarbovenop de dagelijkse bezoekjes van mijn vader, brengen 
rustgevende momenten voor mijn moeder. Chapeau voor de mensen van deze sector! 

Tot slot wens ik u allen een rustige Kerstperiode, een fijn eindejaar en een gelukkig en 
gezond 2018.

In naam van ons gemeentebestuur nodig ik u graag uit naar onze gemeentelijke 
nieuwjaarsreceptie op zaterdagavond 6 januari vanaf 18.00 uur in de sporthal. Ik hoop u 
daar te ontmoeten zodat wij onze nieuwjaarswensen persoonlijk kunnen overmaken aan 
elkaar.

Genegen groet,

Claude Croes
Burgemeester 
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4   I  Lentekoop gestart 
11  I  Start cultuurseizoen met Kamagurka
16  I 10.000 stappen per dag

Vroegmorgenwandeling
Meer info op p. 4
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Stem ook op CLAUDE CROES voor de 
provincieraadsverkiezingen

PLAATS N° 5  CLAUDE CROES 
Jouw stem in de provincie!

  1.          CROES Claude

 2.          VANWYNSBERGHE-ROORYCK Regine

 3.          DE DONDER Carl

 4.          TIJTGAT Jo

 5.          VANDE WIELE Yves

 6.          BEKE Jurgen

 7.          PRAT Marleen

 8.          VERCRUYSSE Vincent

 9.          DE WITTE Lies

10.          VANDERBEKEN Louis

11.          VAN STEENKISTE Greet

12.          VANOVERTVELDT Alain

13.          DEVOLDER Viviane

14.          ADENS Louis

15.          COPPENS Marc

16.          DEVOLDERE Joke

17.          VANDENBOGAERDE Katrien

18.          TYDGAT Marianne

19.          VERBRUGGE Debby

20.          DEPLA Janneke

21.          HAERINCK Louis
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HOE GELDIG STEMMEN?
Goed: 
op kop van de lijst nr. 3

Beter: 
Naast de naam van één kandidaat van lijst nr. 3 
 
Best 
Naast de namen van meerdere kandidaten van lijst nr. 3 
 
Opgepast:  
Een stem voor mensen van verschillende lijsten maakt de stem ongeldig.


