


Voorwoord

Beste kiezer

W.I.T. werkt! 
Met deze slagzin gaan we naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. We 
willen hiermee aantonen dat onze schepenen en raadsleden in de gemeenteraad en 
de OCMW-raad met grote inzet voortreffelijk werk hebben geleverd. Eén voorbeeld om 
dit te bewijzen: de schuld per inwoner is maar liefst met 61% gedaald ten opzichte van 
2012. ‘W.I.T. werkt’ wil ook zeggen dat de wijze waarop wij aan politiek doen positief 
wordt onthaald. Integriteit, openheid en teamwerk zijn attitudes die tot het wezenlijke 
van onze partij horen. 

Wij houden eraan om geen persoonlijke campagne te voeren. We komen als één team 
naar voor. We willen daarmee aantonen dat we geen persoonlijk belang nastreven, 
maar opkomen voor het welzijn van de bevolking. Deze belofte is ook af te leiden uit 
onze partijnaam W.I.T. Dat staat voor Werken aan Ichtegems Toekomst = Werken aan 
Ieders Toekomst.

Op onze website www.witteke.be vind je ons volledig programma. Daar kan je  
lezen welke ideeën we willen realiseren. In deze brochure geven we enkele items per  
speerpunt aan. 

Ik stel dan ook graag het programma van W.I.T. voor en beloof je de inzet van het hele 
team om dit te verwezenlijken. 

In naam van alle kandidaten op de W.I.T.-lijst
Vriendelijke groeten 

Jan Bekaert
Lijsttrekker en kandidaat burgemeester



Zaaien naar de zak
W.I.T. zet haar financieel beleid verder

• ‘Jouw probleem is onze zorg’! Dat 
moet de leuze zijn van onze gemeen-
telijke administratie. Een contactpunt  
(ombudsdienst) waar je terecht kan, 
men naar je luistert en probeert zonder 
veel poespas jouw probleem zo vlug als  
mogelijk aan te pakken.

• De inwoners van de deelgemeente  
Ichtegem zullen voor hun administra-
tieve verplichtingen blijvend terecht 
kunnen aan het gemeentelijk loket 
in het nieuwe gebouwencomplex ‘de  
Bruwiersite’. 

• Onze gemeentelijke website en soci-
ale media verder ontwikkelen zodat je 
als burger nog sneller en beter wordt  
geïnformeerd.

• De administratie brengt je spoedig 
op de hoogte wanneer prestaties en  
subsidies worden uitbetaald! 

• Voor elke aanwerving van een gemeen-
telijke ambtenaar wordt een objectieve 
selectieproef met een onafhankelijke 
jury ingericht. 

• We zetten het specifieke W.I.T.-be-
leid over integere politiek verder. 
W.I.T.-schepenen mogen naast hun 
schepenambt geen betalend mandaat 
opnemen. 

• W.I.T. bezoekt meerdere keren een 
buurt, wijk of straat om te luisteren 
naar de mensen.

• We zijn fier op het gevoerde financieel 
beleid. De schuldenlast per inwoner is 
gevoelig verminderd ten opzichte van 
2012. 

• We plannen projecten op maat van 
onze gemeente en proberen vooraf het 
financieel kostenplaatje correct in te 
schatten.

• We waken als een goede huismoeder 
over de centen, we draaien elke cent 
tweemaal om voor we die uitgeven.

• We maken realistische begrotingen op.

• We doen er alles aan om de gemeente 
financieel gezond te houden!
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Ten dienste van iedereen
W.I.T. zet haar dienstbaar beleid verder

Een grafiek zegt meer dan duizend woorden!



• De parkingproblemen in het centrum 
van Bekegem moeten een oplossing 
krijgen. 

• De mogelijkheden om de wijkpolitie 
te contacteren moeten nog beter. We 
aanzien de wijkagent als een vertrou-
wenspersoon om zaken te melden. 

• We blijven ons inzetten om veilig te 
kunnen fietsen in de dorpskern; dit  
onder andere door er het zwaar verkeer 
te ontmoedigen.

• We vernieuwen de slechte voet- en 
fietspaden op basis van een priori-
teitenlijst. Hierbij moeten we reke-
ning houden met de planning van de 
werkzaamheden van de maatschap-
pijen voor nutsvoorzieningen (water,  
elektriciteit, …)

• We zorgen voor voldoende verlichting 
langs de wandel- en fietspaden. 

• Onder impuls van W.I.T. zijn er heel 
wat ‘trage wegen’ op onze gemeente  
wandelvriendelijk gemaakt. Dit aanbod 
willen we nog uitbreiden.

• We blijven aandringen voor een betere 
en directe busverbinding met Brugge 
vanuit Eernegem en Bekegem. En met 
Oostende vanuit de deelgemeente  
Ichtegem.

• De preventieacties voor verkeers-
veiligheid en de fietscontroles die de  
gemeente en de wijkpolitie in onze 
scholen ondersteunen, 
zetten we zeker 
verder.

Een verkeersveilige gemeente
W.I.T. zet haar (verkeers-)veilig beleid verder

Een thuisgevoel
W.I.T. zet haar sociaal beleid verder

• De Bruwiersite wordt een ontmoe-
tingsplaats voor bezoekers aan de  
bibliotheek, het administratief loket, 
het dienstencentrum en deelnemers 
aan het verenigingsleven. Dit project  
kadert in de dorpskernvernieuwing van 
Ichtegem. 

• We zijn blij dat de speelpleinwerkin-
gen op onze gemeente bloeien. Van-
zelfsprekend dat we dit verder willen  
begeleiden en steunen.

• Er kunnen meer initiatieven komen 
om jonge tieners aan te spreken en  
samen te brengen. De werking van de 
jeugdhuizen willen we zoveel als kan  
stimuleren en ondersteunen. 

• We blijven zorgen voor zij die wat  
tegenslag kennen in het leven:  
werklozen, zieken, alleenstaanden, 
mensen in armoede … Dat betekent  
dat we het huidige OCMW-beleid  
willen verderzetten en ook verder 
willen uitbouwen volgens de plaat-
selijke noden.

• We ijveren voor een voldoende aan-
bod van betaalbare bouwgronden en  
woningen in alle deelgemeenten!

• We zetten de werking verder van ons 
bloeiend dienstencentrum. 

• We steunen de initiatieven voor  
aangepaste bewoning met zorg voor 
senioren en ouderen. Onder impuls 
van W.I.T. kwam immers Hof Demeers-
seman in Ichtegem tot stand. We  
ondersteunen de verdere uitbreiding 
van WZC Sint-Anna in Eernegem.



Een levende gemeente
W.I.T. zet haar sociaal-cultureel beleid verder

• We blijven de verenigingen materieel 
en financieel ondersteunen.

• Voor zij die in clubverband of  
individueel sporten, bieden we een 
goed verzorgde infrastructuur aan. De  
initiatieven van de gemeentelijke sport-
dienst om ons aan te zetten tot meer  
bewegen, krijgen zeker onze volle 
steun. 

• We koesteren de jeugdbewegingen 
door hen lokalen ter beschikking te 
stellen en materieel te ondersteunen. 
We luisteren naar hun wensen en ver-
langens over de plaats van hun lokalen. 
Een jeugddorp op de site van BKO De 
Kornuit in Eernegem kan hiervoor een 
oplossing zijn. 

• De bestaande speelpleinen op de  
sportcentra moeten worden vernieuwd.

• We voorzien en onderhouden de  
infrastructuur om samen te komen, 
te sporten en te feesten. De renovatie 
van de sporthal in Ichtegem is daar een 
mooi voorbeeld van.

• De bestaande seniorenwerking ver-
dient onze waardering en steun. We 
ondersteunen alle initiatieven om  
senioren bijeen te brengen.  

• We voeren een laagdrempelig en prijs-
vriendelijk cultuurbeleid in nauwe 
samenwerking met het verenigings- 
leven.

Een milieuvriendelijke gemeente
W.I.T. zet haar milieubeleid verder

• We richten een nieuw, moderner 
en groter containerpark in langs de  
Fabriekweg. 

• We voltooien de plannen (die dankzij 
W.I.T. zijn opgestart) voor gecontro-
leerde overstromingsgebieden in de  
watergevoelige gebieden van alle deel-
gemeenten. 

• We voeren de bestaande plannen uit om 
de stille recreatie aan de Stationsput te 
versterken. De pomptoren krijgt een 
facelift. 

• We willen als gemeentebestuur 
het goede voorbeeld geven. We  
streven naar nog meer energievriende-
lijke gemeentelijke gebouwen en een  
uitbreiding van ons groen wagenpark.

• We zijn blij dat onze gemeente nu al 
over vrijwilligers beschikt die regelma-
tig het zwerfvuil opruimen. We willen 
dit initiatief nog verder uitbreiden!

• De sluikstorters en lawaaimakers kun-
nen niet op ons begrip rekenen. Dit 
voorkomen door preventieve acties is 
een eerste prioriteit. De GAS-boetes 
maken het mogelijk om overtreders te 
bestraffen. 

• Het huidige beleid om verkrotting en 
leegstand van huizen te bestrijden  
zetten we zeker verder. 



• We voeren de plannen uit om de 
bedrijventerreinen langs de Fabriekweg 
en de Molenweg te realiseren.

• We blijven er alles aan doen om  
plaatselijke handelaars te behouden.

• We voeren promotie om aankopen te 
doen in eigen gemeente. We voorzien in 
herbruikbare tassen met het opschrift 
‘Ik koop in eigen gemeente’.

• We promoten verder de plaatselijke 
streek- en hoeveproducten.

• We blijven zorg dragen voor de bereik-
baarheid van de handelszaken.

• Alle initiatieven die zorgen voor  
arbeidsplaatsen moedigen we zeker 
aan.

• Het gemeentebestuur wil – als het  
mogelijk is - het voorbeeld geven in 
het toekennen van opdrachten aan  
plaatselijke handelaars en aannemers. 
Dit natuurlijk nadat de wettelijke pro-
cedures voor overheidsopdrachten 
correct zijn gevolgd. 

handel en wandel
W.I.T. zet haar economisch beleid verder



1 Jan BEKAERT

2 Celesta MUYLLE

3 Isabel DE CEUNINCK

4 Koen GADEYNE

5 Dieter DEBACKER

6 David VAN MOERKERCKE

7 Sylvie VERSCHOORE

8 Sara DECLERCQ

9 Antoon CALUS

10 Hendrik MISSIAEN

11 Luc PROVOOST

12 Eddy INGELBRECHT

13 Marie Rose VANHOOREN

14 Rita STEEN

15 Miek ALLEMEERSCH

16 Ivan KEMEL

17 Louis BOUT

18 Ine DEGRANDE 

19 Ellen LIEVENS

20 Frederick CLAEYSSENS

21 Katrien FONTEYNE

22 Claudine DELARUE

23 Willy HOSTEN

Hoe breng je een geldige stem uit?

• Stem voor AL onze kandidaten door alle 
bolletjes naast hun naam te kleuren - maar 
niet op de kopstem - zo moedig je al onze 
kandidaten aan.

• Je kan natuurlijk ook naast één of 
meerdere namen een bolletje kleuren.

• Of je kan ook een kopstem geven, maar wij 
geven de voorkeur aan naamstemmen.

• Geldig stemmen kan enkel als je op één lijst 
kiest.

Bedankt voor je vertrouwen!

VU: EDDY LAGA - ZEDELGEMSESTEENWEG 167 - 8480 ICHTEGEM

www.witteke.be

www.facebook.com/WIT.Ichtegem

www.twitter.com/WITIchtegem

www.instagram.com/wit_2018


