In 1995 vroeg W.I.T. voor de
eerste keer voor een ‘totaalplan met duurzaam karakter
voor de oplossing van de wateroverlast in het centrum van
Ichtegem’. Onze inzet heeft
resultaat! De provincie heeft
een plan opgemaakt en zorgt
nu voor de verdere uitvoering.

W.I.T. zorgde voor een ruim
budget voor energiebesparende maatregelen (zonnepanelen op gemeentelijke
gebouwen, stookplaatsrenovatie, LED-verlichting …) en
maakte het gemeentelijk wagenpark groener met elektrische en CNG-voertuigen.
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We ondersteunen maximaal
het bloeiende verenigingsleven op onze gemeente. Dit op
financieel vlak, via materiële
hulp en het ter beschikking
stellen van onze gemeentelijke infrastructuur.
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Deze grafieken over de gemeentelijke financiën zegt
meer dan duizend woorden.

Erfgoed ligt ons nauw aan het
hart. Zo is de renovatie van
Huize Mahieu zijn eerste fase
ingegaan.
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W.I.T. werkt!
Dat is niet zo maar een slogan! De W.I.T.-mandatarissen kunnen een mooi lijstje voorleggen van verwezenlijkingen uit de voorbije zes jaar bestuursdeelname, waardoor het goed
leven is op onze gemeente. Daar zijn we fier op. In deze folder vind je een selectie uit de
vele realisaties waar W.I.T. mee de drijvende kracht van was. We hebben er ook een aantal
uitgepikt uit de beleidsdomeinen waarvoor onze W.I.T.-schepenen (met ruggensteun
van de gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden) de beleidsverantwoordelijkheid van
hadden. Het betreft hier onder andere: de gemeentelijke financiën, ruimtelijke ordening,
personeelsbeleid, cultuur, onderwijs, milieu en sociale zaken.
Op onze website www.witteke.be kan je een meer uitgebreide lijst raadplegen per
beleidsdomein.
Met jouw steun willen we verder werken aan het welzijn van alle inwoners
van onze gemeente.

Er werd op onze gemeente
een netwerk uitgewerkt van
stille, trage en veilige (verbindings)wegen waar je rustig
kan langs wandelen en fietsen.

Jan Bekaert,
Lijsttrekker en kandidaat Burgemeester

De dorpskernvernieuwing van
Bekegem werd gefinaliseerd
en maakt van onze kleinste
deelgemeente een pareltje!

De plannen voor de realisatie
van de vernieuwing van de
Pompentoren aan de Stationsput zijn klaar voor uitvoering.

De sportievelingen kunnen nu
terecht in een moderne en up
to date infrastructuur in de
deelgemeente Ichtegem.

De plannen voor de uitbreiding
van het industrieterrein langs
de Fabriekweg zijn mede onder impuls van W.I.T. tot stand
gekomen. Het dossier zit nu in
de uitvoeringsfase.

Voor onze jongeren hebben
we geïnvesteerd in een nieuw
skatepark in Eernegem en
Ichtegem.

De dienst ‘tewerkstelling
van het OCMW’ renoveerde
doorgangswoningen en een
LOI-woning (lokaal opvanginitiatief) voor personen die met
een sociale noodsituatie te
kampen krijgen.
Het ‘diftarsysteem’ werd ingevoerd. Dat betekent: wie
vervuilt betaalt!

W.I.T. wil dat al onze kinderen goed onderwijs krijgen.
Daarom werd de afgelopen
legislatuur volop ingezet op
digitalisering (aankoop van
computers, laptops en digitale
borden) en het onderhoud/de
renovatie van de scholen. Het
aanbod van schooltheater,
sportactiviteiten, lezingen in
de bibliotheek en investeringen in een veilige schoolomgeving voor alle scholen op
onze gemeente is een bewijs
dat we ook netoverschrijdend
de scholen ondersteunen.

Het
bibliotheekfiliaal
van
Eernegem kreeg een nieuw
onderkomen in de Westkerkestraat.

Met medewerking van W.I.T.
kwam Hof De Meersseman in
Ichtegem tot stand.

De seniorenflats in Huize Zonnevreugd worden systematisch vernieuwd.

In 2014 werd het Lokaal Dienstencentrum ‘Dorpshuis De
Ster’ geopend. Ondertussen
werd een uitgebreid aanbod
van cursussen, informatieve,
creatieve en ontspannende
bijeenkomsten uitgewerkt en
is het een plaats geworden
die mensen samen brengt en
alleenstaanden uit hun isolement haalt.

De opstart van het project
‘site Bruwierplein’ is gerealiseerd.

Op onze gemeente werden 7
fietsstraten aangelegd, waar
fietsers voorrang hebben.
Verkeersveiligheid blijft een
prioriteit voor W.I.T.

Binnen onze politiezone Kouter werd volop geïnvesteerd
in veiligheid. Zo werden onder andere een aantal vaste
en een mobiele ANPR camera (nummerplaatherkenning)
aangekocht. Ook onze gemeente zelf beschikt over
een verplaatsbare camera,
die kan ingezet worden tegen
fietsdiefstallen, sluikstorten,
zwerfvuil en/of bij belangrijke
grote evenementen.

Verschillende straten op onze
gemeente kregen een nieuwe
wegbedekking. Sommige werden zelfs in hun oorspronkelijke staat hersteld. De historische Lookhuisstraat is daar
een prachtig voorbeeld van.

Jonge gezinnen zijn de toekomst van onze gemeente!
Vandaar dat volop werd geïnvesteerd in nieuwe speelpleintjes.

