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Beste inwoners,

met trots stel ik u het eerste witteke voor.  ja, het eerste  sedert wij met 
de partij w.i.t. deel uitmaken van het gemeentebestuur.

de omvangrijke taak om voor de komende 6 jaar een beleidsplan uit te teke-
nen, was een intensief gebeuren waar wij met vol enthousiasme aan hebben 
gewerkt.

Onze 3 schepenen en onze 5 raadsleden hebben de voorbije maanden dan 
ook hun specifieke taak van beleidsverantwoordelijke op zich genomen,  
waarop ze zich nu volop kunnen inwerken.

de verschillende advies- en bestuursraden zijn bijna allemaal opgestart. 
daarin zullen tal van w.i.t.-leden hun verantwoordelijkheid opnemen.

er is ook een nieuw partijbestuur gekozen, dat verder in dit witteke wordt 
voorgesteld.

zoals u kan zien wordt er niet stilgezeten bij w.i.t.

in dit witteke laten wij u vooral kennismaken met onze schepenen die u hun 
bevoegdheidspakket en uitdagingen voorstellen.

ik wens jullie een zOnnige zomervakantie toe.

E d d y  L a g a  
v O O r z i t t e r  w. i . t.

z e d e l g e m s e s t e e n w e g  1 6 7
8 4 8 0  i C H t e g e m

0 4 7 5 - 2 6  11  0 1
eddylaga@telenet.be
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 hEndrik d’huLstEr
 penningmeester w.i.t. 

 s’gravendriessCHelaan 55
8480 iCHtegem
0472-44 51 58

 hendrik.dhulster@telenet.be

 ivEs dEprEz
 OndervOOrzitter w.i.t. 

 dr. Bruwierlaan 39
8480 iCHtegem
0498-86 72 77

 deprez.ives@gmail.com

 ingrid tas
 OndervOOrzitter w.i.t. 

 aCHterstraat 76
8480 iCHtegem
0470-53 10 87

 jan.lievens4@telenet.be

 katriEn FontEynE
 OCmw-raadslid 

 zedelgemsteenweg 167 
8480 iCHtegem
0471-79 05 38

 katrien.fonteyne@ocmw.
ichtegem.be

gemeenteRAADSLeDen: ocmw-RAADSLiD:

beStuuR w.i.t.:

w.i.t. vindt het heel belangrijk om de meningen en de wensen van de bevolking te kennen. Onze 
w.i.t.-mandatarissen streven er naar om zoveel mogelijk onder de mensen te komen. wellicht 
wil je ons ook wel iets vragen of wil je je mening kwijt over een beslissing. je hebt misschien 
goede ideeën? 
zeg, mail of telefoneer!

 antoon CaLus
 gemeenteraadslid  

+ vOOrzitter gem.raad
 engelstraat 81

8480 iCHtegem
0475-21 13 23

 antoon.calus@ichtegem.be

 david van moErkErCkE
 gemeenteraadslid  

+ seCretaris w.i.t.
 spOrtlaan 22

8480 iCHtegem
0486-10 00 69

 david.vanmoerkercke@ichtegem.be

 LuC provoost
 gemeenteraadslid 

 keiBergstraat 25
8480 iCHtegem
051-58 16 37

 luc.provoost@ichtegem.be

 raF muyLLE
 gemeenteraadslid 

 kOekelarestraat 18
8480 iCHtegem
0474-37 81 58

 raphael.muylle@ichtegem.be

Het voorzitterschap is  

een intense bezigheid.  

Maar vooral heel leerrijk  

en verrijkend !

contacteer ons !!!Hoe komt het dat het OCMW-voorzit-
terschap aan jou is toevertrouwd?
Het coalitieakkoord kende het voorzit-
terschap van het OCmw toe aan de 
partij w.i.t. ik ben al jarenlang actief in 
de sociale sector. velen kennen mij als 
voorzitter van de gezinsbond. ik zing 
zelfs in het koor ‘de Colores’, dat ook 
wel eens het koor van de zachte sector 
wordt genoemd. je kan wel zeggen dat 
het ‘mijn ding’ is.

Wat zijn je eerste ervaringen na on-
geveer een halfjaar voorzitterschap?
Het is een complexe materie met een 
strikte en enorme regelgeving en vooral 
met een ruime verantwoordelijkheid. 
Ook al ben ik jarenlang politiek actief, 
veel uit dit beleidsdomein is nieuw voor 
mij. vooral omdat je veel zaken niet kan 
weten. vele beslissingen komen immers 
nooit in het openbaar omwille van de 
privacy. ik wil wel benadrukken dat het 
niet altijd kommer en kwel is dat we in 
het OCmw behandelen. natuurlijk zijn 
er de beslissingen over steunverlening, 
over asielzoekers … maar daarnaast is 
er ook een sociaal Huis met een ruime 
dienstverlening. denken we maar aan 
de buitenschoolse kinderopvang, de 
seniorenzorg met de poetshulp en de 
maaltijdbedeling. Ons sociaal Huis wil 
– zoals het nieuwe logo beklemtoont – 
een open deur zijn voor iedereen met 
vragen, van welke aard ook!

Er moeten vaak moeilijke beslissin-
gen genomen worden met een grote 
weerslag op het welzijn van indivi-
duen. Ik veronderstel dat je er niet 
alleen voorstaat?
de beslissingen worden genomen door 
de OCmw-raad waarin alle politieke 
partijen evenredig zijn vertegenwoor-
digd. zeven van de negen raadsleden 
zetelen voor het eerst. ik ben geluk-
kig dat ik mag vaststellen dat het allen 
gedreven mensen zijn waarmee ik vlot 
kan samenwerken. Onze beslissingen 
steunen vooral op het deskundig advies 
van ons ondersteunend OCmw-per-
soneel. die zijn heel professioneel en 
bereiden de dossiers heel goed voor.

Heeft de financiële crisis een impact 
op het OCMW-beleid?
zeker en vast. de mogelijkheden 
zijn beperkter. we moeten nu meer 
dan ooit op de centen letten en zaai-
en naar de zak. de tijd van de ruime 
subsidiemogelijkheden, is voorbij. 
we moeten nu vooral zoeken hoe 
we binnen bepaalde diensten ver- 
schuivingen of besparingen kunnen 
doorvoeren.

Welke sociale accenten komen in het 
beleidsplan van het huidige sche-
pencollege voor?
vanaf 1 januari willen we starten met 
een lokaal dienstencentrum in ‘de ster’. 
weliswaar wat bescheiden, maar toch 
kwaliteitsvol. we willen  er een sociaal 
restaurant uitbouwen waarbij vooral ou-
deren een middagmaal in gezelschap 
kunnen nemen. daarnaast zullen er ook 
nog meer evenementen voor alle leef- 
tijden doorgaan. die activiteiten worden 
georganiseerd in nauwe samenwerking  
met onze verenigingen. Op termijn  
verhuist het lokaal dienstencentrum 
naar de site ‘dr. Bruwierplein’ waar het 
deel zal uitmaken van een complex met 
zorgflats. Het is mijn wens dat we er ook 
de andere diensten van het sociaal huis 
kunnen aanbieden.
Binnenkort starten we ook met ‘de pam-
perbank’. jonge gezinnen die papieren 
luiers over hebben omdat hun kinderen 
proper zijn,  zullen die bij ons kunnen 
binnenbrengen. we zullen die dan te-
gen een goedkope prijs bezorgen aan 
gezinnen die het niet zo breed hebben. 
een project dat ook nog op stapel staat 
is de huiswerkbegeleiding. dat zullen 
we organiseren met begeleiding van de 
vzw ‘katrol’. Hierbij is het de bedoeling 
de nodige ondersteuning te geven aan 
de kinderen uit kansarme gezinnen.
tenslotte willen we meer dan ooit  probe- 
ren mensen weer of voor het eerst aan 
het werk te zetten via ons project ‘wo-
nen en werken’ en ‘maatwerk’. werk 
geeft een vast inkomen en dit is onont-
beerlijk om een normaal leven te kun-
nen leiden. met een vaste job krijg je 
mensen weer op het goede spoor! 

www.witteke.be

https://twitter.com/ 
witichtegem

http://www.facebook.com/ 
wit.ichtegem



OCMW-voorzitter Willy Hosten is 
blijkbaar een persoon die houdt van 
stiptheid. Precies op het uur van de 
afspraak verwelkomt hij me in zijn 
sober ingericht kantoor in ‘huize 
Dekeyser’. Nu hij niet langer als le-
raar actief is, kan je er hem bijna elke 
voormiddag vinden. 

Willy, je hebt als leraar pas het krijt-
je defi nitief neergelegd en je bent al 
weer druk bezig. Heb je geen behoefte 
aan rust?
engagement zit in mijn bloed. die nieu-
we uitdaging komt voor mij op het meest 
geschikte moment. ik ben geen tuinier 
of klusjesman, maar ik vind vooral vol-
doening in het sociaal engagement. die 
nieuwe opdracht komt me dan wel heel 
gelegen. Hoewel ik nu ook heel wat uren 
klop, is het vooral fi jn om zelf je agenda 
te kunnen bepalen. ik ben elke voor-
middag op mijn bureau in huis dekey-
ser en heb daarnaast natuurlijk ook nog 

een aantal vergaderingen. er komen 
ook heel wat interessante uitnodigingen 
voor vormingen binnen. ik heb nu meer 
tijd om die te volgen en ik kan vooral zelf 
de keuze maken. vervOlg p5 u 

Ik ben geen tuinier of klusjesman, 

maar ik vind vooral voldoening 

in het sociaal engagement.
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Het leven van schepen Celesta Muylle 
is sinds 1 januari 2013 door het sche-
penambt sterk gewijzigd. Ze was 
voorheen al heel actief in het vereni-
gingsleven, de jeugdwerking en de 
politiek. Als ze nu haar agenda open-
slaat, stel je vast dat ze een bijna 
voltijdse opdracht vervult. 

Celesta, hoe beleef je die omschakeling 
van actieve thuiswerkende vrouw naar 
een nog actiever bestaan als schepen?
ik moet toegeven dat het in het begin 
wat overweldigend was. nu we enkele 
maanden later zijn, slaag ik er meer en 
meer in om te gaan met de drukte, de 
verwachtingen en de dossierstudie.  

Je bevoegdheidspakket met cultuur, 
milieu en onderwijs is niet min. Ben 
je al wat ingewerkt?
Het zijn inderdaad bevoegdheden met 
heel wat impact op het gemeenschapsle-
ven. veel mensen zijn betrokken in die 
domeinen en daaruit vloeit voort dat er 
veel vergaderingen zijn. Het verbaast 
me nog steeds hoeveel mensen zich vrij-
willig inzetten. vooral het cultureel leven 
wordt gedragen door die vrijwilligers. Het 
zal waarschijnlijk eigen zijn aan een plat-
telandsgemeente als de onze, maar het 
is een schat dat we moeten koesteren. 

Tijdens de voorbije maanden vielen 
er al wat grote beslissingen in het be-
leidsdomein van het milieu. Vriend en 
vijand loofden je dossierkennis en de 
wijze waarop je die beslissingen toe-
lichtte op de gemeenteraad. Hoe heb 
je dat ervaren?
Het was inderdaad onmiddellijk over-
gaan tot actie. gelukkig kreeg ik veel 
steun van deskundigen uit onze ge-
meentelijke administratie. de beslissin-
gen in verband met de gewijzig-
de tarieven voor huisvuilophaling en 
de toegang tot het containerpark 
vroegen veel voorbereidende studie. 
Het is goed dat je dan ook eens gaat 
kijken in andere gemeenten. 

Welke argumenten waren doorslag-
gevend voor de beslissingen in het 
domein van de afvalverwerking?
elke politieke partij had het in zijn verkie-
zingsprogramma over het principe van 

‘de vervuiler betaalt’.  wie veel afval pro-
duceert, betaalt meer dan zij die bewust 
de afvalberg willen beperken door onder 
andere te recycleren en te sorteren. ik 
wil de mensen niet met cijfers om de 
oren slaan, maar toch één voorbeeld: 
het ophalen en de verwerking van één 
huisvalzak kost ongeveer 1,40 euro. 
dat betekent dat we vroeger per huis-
valzak 40 eurocent toestaken. reken 
maar eens uit wat dit de gemeente 
kostte. nu verkopen we een huisvalzak 
tegen kostprijs. vergeet ook niet dat in 
de toekomst er maar voor 6 van de 24 
fracties moet betaald worden op het 
containerpark. de rest is gratis service. 
in de gemeenten die aangesloten zijn 
bij ivOO wordt een identieke politiek ge-
voerd, dat is zo afgesproken. trouwens 
elke gemeente moet dit ‘diftar’-principe 
(= betalen voor sommige fracties) van 
de vlaamse overheid vanaf 1 juli toe-
passen. graag nog dit. gelukkig gaat 
het overgrote deel van onze inwoners 
respectvol om met de parkwachters 
op het containerpark, ik hoop dat dit zo 
mag blijven. 

Zowel professioneel alsook als vrij-
willigster ben je altijd veel in contact 
gekomen met jeugd. Waarschijnlijk 
ging je interesse dan ook al jaren uit 
naar het beleidsdomein onderwijs?
dat is zo. en nu mag ik mee het ge-
meentelijk beleid daarover trekken. ik wil 
vooral goede contacten onderhouden 
met alle scholen op onze gemeente. 
ik wil me engageren om binnen de u 

fi nanciële mogelijkheden en het regel-
gevend kader hen te ondersteunen. Het 
is een cliché, ik weet het, maar de jon-
geren zijn onze toekomst. 

Je beleidsdomeinen worden onder-
steund door adviesraden. Welke kijk 
heb je daarop?
Het is mijn wens dat de milieu- en cul-
tuurraad echt meedenken over het 
beleid. dat zij een klankbord bieden 
en mee richting geven op basis van 
een visie. graag in de betekenis van 
‘werk’-groepen. 

kunnen we een begroting maken met 
vooral een lange termijnplanning. 

In het beheer van het personeelsbe-
stand zal waarschijnlijk de fi nanciële 
situatie ook een invloed hebben?
dat is correct. gelukkig is het merendeel 
van ons gemeentepersoneel zeer be-
kwaam en toegewijd. Het komt er nu op 
aan te zoeken hoe we een even goede 
dienstverlening kunnen aanbieden met 
eenzelfde en heel waarschijnlijk een 
iets afgeslankt personeelsbestand. een 
principe waaraan ik zeker wil vasthou-
den is de objectiviteit en correctheid bij 
eventuele nieuwe aanwervingen. wie 
als beste slaagt in de selectieproeven 
wordt aanvaard. geen politieke ma-
noeuvres!

Zijn er in het beleidsplan dat jullie 
met het schepencollege opmaakten 
zaken terug te vinden uit je bevoegd-
heid voor ruimtelijke ordening en so-
ciale woningbouw?
absoluut. de ambitie om de site ‘dr. Bru-
wierplein’ om te bouwen tot een sociale 
woon- en dienstverleningscentrum past 
volledig binnen dit beleidsdomein. graag 
wil ik enkele onduidelijkheden of misver-

Je hebt al heel wat werk met jouw 
bevoegdheden, kan je dan nog tijd en 
belangstelling tonen voor de andere 
beleidsdomeinen van je collega’s 
schepenen?
Het valt me op hoezeer alles met elkaar 
verbonden is. een beslissing uit mijn 
bevoegdheidsdomein heeft ook een 
impact op de domeinen van de colle-
ga’s. Denken we maar aan fi nanciën, 
personeel, openbare werken, informatie 
enz … veel communiceren en overleg-
gen is daarom essentieel.  
  

standen over dit belangrijk beleids-
punt uit de weg helpen. de bewoners 
van huize zonnevreugd zullen natuurlijk 
voorrang hebben bij het betrekken van 
de nieuwe servicefl ats. Zij zullen een 
woongelegenheid kunnen betrekken 
met alle moderne comfort. Bij de ver-
huis van gemeentelijke diensten naar 
een andere locatie, waarschijnlijk huize 
dekeyser, zullen we erop toezien dat de 
dienstverlening naar de bevolking zelfs 
groter zal zijn dan de huidige. voor alle 
loketfuncties zal je er zeker terecht kun-
nen. in het centrum van de gemeente 
komt aldus een nieuw en modern ge-
bouw dat een antwoord zal bieden aan 
een van de grootste uitdagingen voor 
het beleid: de vergrijzing. een gebouw 
met moderne servicefl ats in combinatie 
met de diensten van het sociaal huis en 
een lokaal dienstencentrum. 

Hoe ervaar je het ambt van schepen?
de combinatie van een apotheek met 
het schepenambt is zeer druk. Om mijn 
politiek engagement volledig te kun-
nen waarmaken, heb ik daarom meer 
personeel aangeworven voor mijn apo-
theek. ik kan nu meer tijd vrij maken 
voor het beleid en de mensen.  

C e l e s ta m u Y L L e

Het verbaast me nog steeds hoeveel 

mensen zich vrijwillig inzetten. 

Het is een schat dat we 

moeten koesteren.

interview
w i l ly  H o S t e n
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De nieuwe gemeenteraad en het sche-
pencollege zijn vanaf 1 januari 2013 
verantwoordelijk voor het beleid. De 
W.I.T.-schepenen zijn na 6 maanden 
stilaan vertrouwd met de werking 
en wijze van beleidsvoering. Tijd om 
even navraag te doen over hun eerste 
bevindingen en ervaringen.

we ontmoeten eerste schepen jan Be-
kaert in zijn dagelijks werk achter de toon-
bank van zijn apotheek. jan maakt voor 
de w.i.t.-reporter graag wat tijd en neemt 
me mee naar zijn bureau. Het werd een 
hartelijk gesprek waarbij hij nu en dan 
eens opnieuw naar de apotheek werd 
geroepen. Hij heeft duidelijk een druk 
bestaan door de combinatie apotheek en 
politiek. 

Hoe komt het dat die bevoegdheden 
fi nanciën, personeel, ruimtelijke orde-
ning, huisvesting en sociale woning-
bouw aan jou zijn toevertrouwd?
Bij de verdeling van de bevoegdheden 
tijdens de coalitievorming stond de partij 
w.i.t. erop om een grote invloed te 
krijgen op het beleid. we doen al acht-
tien jaar aan politiek en eenmaal je 
de kans krijgt om deel te nemen aan 
het beleid, moet je die dan ook met 
beide handen nemen. mijn ambitie 
is niet een politieker te zijn om ge-
zien te worden met een sjerp om je 
lichaam. ik doe aan politiek om zaken
in beweging te brengen en vooral te 
realiseren. vandaar dat we er bij de 
coalitiegesprekken op stonden om be-
voegdheden binnen te halen waarmee 
we een bepalende stempel kunnen druk-

ken op het beleid. Het bevoegdheids-
pakket dat we met de w.i.t.-schepenen 
binnenhaalden, voldoet daar zeker aan.

In deze crisistijd is het beheren van 
de fi nanciën van de gemeente wel-
licht niet de meest leuke job?
Het is inderdaad zo dat de goede tijden 
achter de rug zijn of zoals men het soms 
plastisch uitdrukt: er zijn geen gouden 
eieren meer te rapen. een belangrijk 
speerpunt van ons verkiezingsprogram-
ma was ‘zaaien naar de zak’. en zie, 
ik mag het reeds toepassen. samen 
met de partij w.i.t. betreur ik bepaalde 
beslissingen uit het verleden met een 
nogal sterke impact op de gemeente-
fi nanciën. We zullen die loyaal verder 
uitvoeren maar er tevens op toe zien 
dat de zaken niet ontsporen. ik wacht 
nu vooral de afrekening af van het wer-
kingsjaar 2012. Op basis daarvan u 

interview
j a n  b e K A e Rt

Mijn ambitie is niet 

een politieker te zijn om gezien 

te worden met een sjerp om je lichaam. 

Ik wil zaken realiseren.
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CELEsta muyLLE 
sCHepen

diksmuideBaan 169
8480 iCHtegem

0472-54 75 57
celesta.muylle@ichtegem.be

Jan BEkaErt 
sCHepen

engelstraat 21
8480 iCHtegem

0485-69 52 95
jan.bekaert@ichtegem.be

WiLLy hostEn 

sCHepen 
+ OCmw vOOrzitter 

spOrtlaan 24
8480 iCHtegem

0477-77 20 76
willy.hosten@ocmw.ichtegem.be



OCMW-voorzitter Willy Hosten is 
blijkbaar een persoon die houdt van 
stiptheid. Precies op het uur van de 
afspraak verwelkomt hij me in zijn 
sober ingericht kantoor in ‘huize 
Dekeyser’. Nu hij niet langer als le-
raar actief is, kan je er hem bijna elke 
voormiddag vinden. 

Willy, je hebt als leraar pas het krijt-
je defi nitief neergelegd en je bent al 
weer druk bezig. Heb je geen behoefte 
aan rust?
engagement zit in mijn bloed. die nieu-
we uitdaging komt voor mij op het meest 
geschikte moment. ik ben geen tuinier 
of klusjesman, maar ik vind vooral vol-
doening in het sociaal engagement. die 
nieuwe opdracht komt me dan wel heel 
gelegen. Hoewel ik nu ook heel wat uren 
klop, is het vooral fi jn om zelf je agenda 
te kunnen bepalen. ik ben elke voor-
middag op mijn bureau in huis dekey-
ser en heb daarnaast natuurlijk ook nog 

een aantal vergaderingen. er komen 
ook heel wat interessante uitnodigingen 
voor vormingen binnen. ik heb nu meer 
tijd om die te volgen en ik kan vooral zelf 
de keuze maken. vervOlg p5 u 

Ik ben geen tuinier of klusjesman, 

maar ik vind vooral voldoening 

in het sociaal engagement.
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Het leven van schepen Celesta Muylle 
is sinds 1 januari 2013 door het sche-
penambt sterk gewijzigd. Ze was 
voorheen al heel actief in het vereni-
gingsleven, de jeugdwerking en de 
politiek. Als ze nu haar agenda open-
slaat, stel je vast dat ze een bijna 
voltijdse opdracht vervult. 

Celesta, hoe beleef je die omschakeling 
van actieve thuiswerkende vrouw naar 
een nog actiever bestaan als schepen?
ik moet toegeven dat het in het begin 
wat overweldigend was. nu we enkele 
maanden later zijn, slaag ik er meer en 
meer in om te gaan met de drukte, de 
verwachtingen en de dossierstudie.  

Je bevoegdheidspakket met cultuur, 
milieu en onderwijs is niet min. Ben 
je al wat ingewerkt?
Het zijn inderdaad bevoegdheden met 
heel wat impact op het gemeenschapsle-
ven. veel mensen zijn betrokken in die 
domeinen en daaruit vloeit voort dat er 
veel vergaderingen zijn. Het verbaast 
me nog steeds hoeveel mensen zich vrij-
willig inzetten. vooral het cultureel leven 
wordt gedragen door die vrijwilligers. Het 
zal waarschijnlijk eigen zijn aan een plat-
telandsgemeente als de onze, maar het 
is een schat dat we moeten koesteren. 

Tijdens de voorbije maanden vielen 
er al wat grote beslissingen in het be-
leidsdomein van het milieu. Vriend en 
vijand loofden je dossierkennis en de 
wijze waarop je die beslissingen toe-
lichtte op de gemeenteraad. Hoe heb 
je dat ervaren?
Het was inderdaad onmiddellijk over-
gaan tot actie. gelukkig kreeg ik veel 
steun van deskundigen uit onze ge-
meentelijke administratie. de beslissin-
gen in verband met de gewijzig-
de tarieven voor huisvuilophaling en 
de toegang tot het containerpark 
vroegen veel voorbereidende studie. 
Het is goed dat je dan ook eens gaat 
kijken in andere gemeenten. 

Welke argumenten waren doorslag-
gevend voor de beslissingen in het 
domein van de afvalverwerking?
elke politieke partij had het in zijn verkie-
zingsprogramma over het principe van 

‘de vervuiler betaalt’.  wie veel afval pro-
duceert, betaalt meer dan zij die bewust 
de afvalberg willen beperken door onder 
andere te recycleren en te sorteren. ik 
wil de mensen niet met cijfers om de 
oren slaan, maar toch één voorbeeld: 
het ophalen en de verwerking van één 
huisvalzak kost ongeveer 1,40 euro. 
dat betekent dat we vroeger per huis-
valzak 40 eurocent toestaken. reken 
maar eens uit wat dit de gemeente 
kostte. nu verkopen we een huisvalzak 
tegen kostprijs. vergeet ook niet dat in 
de toekomst er maar voor 6 van de 24 
fracties moet betaald worden op het 
containerpark. de rest is gratis service. 
in de gemeenten die aangesloten zijn 
bij ivOO wordt een identieke politiek ge-
voerd, dat is zo afgesproken. trouwens 
elke gemeente moet dit ‘diftar’-principe 
(= betalen voor sommige fracties) van 
de vlaamse overheid vanaf 1 juli toe-
passen. graag nog dit. gelukkig gaat 
het overgrote deel van onze inwoners 
respectvol om met de parkwachters 
op het containerpark, ik hoop dat dit zo 
mag blijven. 

Zowel professioneel alsook als vrij-
willigster ben je altijd veel in contact 
gekomen met jeugd. Waarschijnlijk 
ging je interesse dan ook al jaren uit 
naar het beleidsdomein onderwijs?
dat is zo. en nu mag ik mee het ge-
meentelijk beleid daarover trekken. ik wil 
vooral goede contacten onderhouden 
met alle scholen op onze gemeente. 
ik wil me engageren om binnen de u 

fi nanciële mogelijkheden en het regel-
gevend kader hen te ondersteunen. Het 
is een cliché, ik weet het, maar de jon-
geren zijn onze toekomst. 

Je beleidsdomeinen worden onder-
steund door adviesraden. Welke kijk 
heb je daarop?
Het is mijn wens dat de milieu- en cul-
tuurraad echt meedenken over het 
beleid. dat zij een klankbord bieden 
en mee richting geven op basis van 
een visie. graag in de betekenis van 
‘werk’-groepen. 

kunnen we een begroting maken met 
vooral een lange termijnplanning. 

In het beheer van het personeelsbe-
stand zal waarschijnlijk de fi nanciële 
situatie ook een invloed hebben?
dat is correct. gelukkig is het merendeel 
van ons gemeentepersoneel zeer be-
kwaam en toegewijd. Het komt er nu op 
aan te zoeken hoe we een even goede 
dienstverlening kunnen aanbieden met 
eenzelfde en heel waarschijnlijk een 
iets afgeslankt personeelsbestand. een 
principe waaraan ik zeker wil vasthou-
den is de objectiviteit en correctheid bij 
eventuele nieuwe aanwervingen. wie 
als beste slaagt in de selectieproeven 
wordt aanvaard. geen politieke ma-
noeuvres!

Zijn er in het beleidsplan dat jullie 
met het schepencollege opmaakten 
zaken terug te vinden uit je bevoegd-
heid voor ruimtelijke ordening en so-
ciale woningbouw?
absoluut. de ambitie om de site ‘dr. Bru-
wierplein’ om te bouwen tot een sociale 
woon- en dienstverleningscentrum past 
volledig binnen dit beleidsdomein. graag 
wil ik enkele onduidelijkheden of misver-

Je hebt al heel wat werk met jouw 
bevoegdheden, kan je dan nog tijd en 
belangstelling tonen voor de andere 
beleidsdomeinen van je collega’s 
schepenen?
Het valt me op hoezeer alles met elkaar 
verbonden is. een beslissing uit mijn 
bevoegdheidsdomein heeft ook een 
impact op de domeinen van de colle-
ga’s. Denken we maar aan fi nanciën, 
personeel, openbare werken, informatie 
enz … veel communiceren en overleg-
gen is daarom essentieel.  
  

standen over dit belangrijk beleids-
punt uit de weg helpen. de bewoners 
van huize zonnevreugd zullen natuurlijk 
voorrang hebben bij het betrekken van 
de nieuwe servicefl ats. Zij zullen een 
woongelegenheid kunnen betrekken 
met alle moderne comfort. Bij de ver-
huis van gemeentelijke diensten naar 
een andere locatie, waarschijnlijk huize 
dekeyser, zullen we erop toezien dat de 
dienstverlening naar de bevolking zelfs 
groter zal zijn dan de huidige. voor alle 
loketfuncties zal je er zeker terecht kun-
nen. in het centrum van de gemeente 
komt aldus een nieuw en modern ge-
bouw dat een antwoord zal bieden aan 
een van de grootste uitdagingen voor 
het beleid: de vergrijzing. een gebouw 
met moderne servicefl ats in combinatie 
met de diensten van het sociaal huis en 
een lokaal dienstencentrum. 

Hoe ervaar je het ambt van schepen?
de combinatie van een apotheek met 
het schepenambt is zeer druk. Om mijn 
politiek engagement volledig te kun-
nen waarmaken, heb ik daarom meer 
personeel aangeworven voor mijn apo-
theek. ik kan nu meer tijd vrij maken 
voor het beleid en de mensen.  

C e l e s ta m u Y L L e

Het verbaast me nog steeds hoeveel 

mensen zich vrijwillig inzetten. 

Het is een schat dat we 

moeten koesteren.
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De nieuwe gemeenteraad en het sche-
pencollege zijn vanaf 1 januari 2013 
verantwoordelijk voor het beleid. De 
W.I.T.-schepenen zijn na 6 maanden 
stilaan vertrouwd met de werking 
en wijze van beleidsvoering. Tijd om 
even navraag te doen over hun eerste 
bevindingen en ervaringen.

we ontmoeten eerste schepen jan Be-
kaert in zijn dagelijks werk achter de toon-
bank van zijn apotheek. jan maakt voor 
de w.i.t.-reporter graag wat tijd en neemt 
me mee naar zijn bureau. Het werd een 
hartelijk gesprek waarbij hij nu en dan 
eens opnieuw naar de apotheek werd 
geroepen. Hij heeft duidelijk een druk 
bestaan door de combinatie apotheek en 
politiek. 

Hoe komt het dat die bevoegdheden 
fi nanciën, personeel, ruimtelijke orde-
ning, huisvesting en sociale woning-
bouw aan jou zijn toevertrouwd?
Bij de verdeling van de bevoegdheden 
tijdens de coalitievorming stond de partij 
w.i.t. erop om een grote invloed te 
krijgen op het beleid. we doen al acht-
tien jaar aan politiek en eenmaal je 
de kans krijgt om deel te nemen aan 
het beleid, moet je die dan ook met 
beide handen nemen. mijn ambitie 
is niet een politieker te zijn om ge-
zien te worden met een sjerp om je 
lichaam. ik doe aan politiek om zaken
in beweging te brengen en vooral te 
realiseren. vandaar dat we er bij de 
coalitiegesprekken op stonden om be-
voegdheden binnen te halen waarmee 
we een bepalende stempel kunnen druk-

ken op het beleid. Het bevoegdheids-
pakket dat we met de w.i.t.-schepenen 
binnenhaalden, voldoet daar zeker aan.

In deze crisistijd is het beheren van 
de fi nanciën van de gemeente wel-
licht niet de meest leuke job?
Het is inderdaad zo dat de goede tijden 
achter de rug zijn of zoals men het soms 
plastisch uitdrukt: er zijn geen gouden 
eieren meer te rapen. een belangrijk 
speerpunt van ons verkiezingsprogram-
ma was ‘zaaien naar de zak’. en zie, 
ik mag het reeds toepassen. samen 
met de partij w.i.t. betreur ik bepaalde 
beslissingen uit het verleden met een 
nogal sterke impact op de gemeente-
fi nanciën. We zullen die loyaal verder 
uitvoeren maar er tevens op toe zien 
dat de zaken niet ontsporen. ik wacht 
nu vooral de afrekening af van het wer-
kingsjaar 2012. Op basis daarvan u 
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Mijn ambitie is niet 

een politieker te zijn om gezien 

te worden met een sjerp om je lichaam. 

Ik wil zaken realiseren.
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OCMW-voorzitter Willy Hosten is 
blijkbaar een persoon die houdt van 
stiptheid. Precies op het uur van de 
afspraak verwelkomt hij me in zijn 
sober ingericht kantoor in ‘huize 
Dekeyser’. Nu hij niet langer als le-
raar actief is, kan je er hem bijna elke 
voormiddag vinden. 

Willy, je hebt als leraar pas het krijt-
je defi nitief neergelegd en je bent al 
weer druk bezig. Heb je geen behoefte 
aan rust?
engagement zit in mijn bloed. die nieu-
we uitdaging komt voor mij op het meest 
geschikte moment. ik ben geen tuinier 
of klusjesman, maar ik vind vooral vol-
doening in het sociaal engagement. die 
nieuwe opdracht komt me dan wel heel 
gelegen. Hoewel ik nu ook heel wat uren 
klop, is het vooral fi jn om zelf je agenda 
te kunnen bepalen. ik ben elke voor-
middag op mijn bureau in huis dekey-
ser en heb daarnaast natuurlijk ook nog 

een aantal vergaderingen. er komen 
ook heel wat interessante uitnodigingen 
voor vormingen binnen. ik heb nu meer 
tijd om die te volgen en ik kan vooral zelf 
de keuze maken. vervOlg p5 u 

Ik ben geen tuinier of klusjesman, 

maar ik vind vooral voldoening 

in het sociaal engagement.
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Het leven van schepen Celesta Muylle 
is sinds 1 januari 2013 door het sche-
penambt sterk gewijzigd. Ze was 
voorheen al heel actief in het vereni-
gingsleven, de jeugdwerking en de 
politiek. Als ze nu haar agenda open-
slaat, stel je vast dat ze een bijna 
voltijdse opdracht vervult. 

Celesta, hoe beleef je die omschakeling 
van actieve thuiswerkende vrouw naar 
een nog actiever bestaan als schepen?
ik moet toegeven dat het in het begin 
wat overweldigend was. nu we enkele 
maanden later zijn, slaag ik er meer en 
meer in om te gaan met de drukte, de 
verwachtingen en de dossierstudie.  

Je bevoegdheidspakket met cultuur, 
milieu en onderwijs is niet min. Ben 
je al wat ingewerkt?
Het zijn inderdaad bevoegdheden met 
heel wat impact op het gemeenschapsle-
ven. veel mensen zijn betrokken in die 
domeinen en daaruit vloeit voort dat er 
veel vergaderingen zijn. Het verbaast 
me nog steeds hoeveel mensen zich vrij-
willig inzetten. vooral het cultureel leven 
wordt gedragen door die vrijwilligers. Het 
zal waarschijnlijk eigen zijn aan een plat-
telandsgemeente als de onze, maar het 
is een schat dat we moeten koesteren. 

Tijdens de voorbije maanden vielen 
er al wat grote beslissingen in het be-
leidsdomein van het milieu. Vriend en 
vijand loofden je dossierkennis en de 
wijze waarop je die beslissingen toe-
lichtte op de gemeenteraad. Hoe heb 
je dat ervaren?
Het was inderdaad onmiddellijk over-
gaan tot actie. gelukkig kreeg ik veel 
steun van deskundigen uit onze ge-
meentelijke administratie. de beslissin-
gen in verband met de gewijzig-
de tarieven voor huisvuilophaling en 
de toegang tot het containerpark 
vroegen veel voorbereidende studie. 
Het is goed dat je dan ook eens gaat 
kijken in andere gemeenten. 

Welke argumenten waren doorslag-
gevend voor de beslissingen in het 
domein van de afvalverwerking?
elke politieke partij had het in zijn verkie-
zingsprogramma over het principe van 

‘de vervuiler betaalt’.  wie veel afval pro-
duceert, betaalt meer dan zij die bewust 
de afvalberg willen beperken door onder 
andere te recycleren en te sorteren. ik 
wil de mensen niet met cijfers om de 
oren slaan, maar toch één voorbeeld: 
het ophalen en de verwerking van één 
huisvalzak kost ongeveer 1,40 euro. 
dat betekent dat we vroeger per huis-
valzak 40 eurocent toestaken. reken 
maar eens uit wat dit de gemeente 
kostte. nu verkopen we een huisvalzak 
tegen kostprijs. vergeet ook niet dat in 
de toekomst er maar voor 6 van de 24 
fracties moet betaald worden op het 
containerpark. de rest is gratis service. 
in de gemeenten die aangesloten zijn 
bij ivOO wordt een identieke politiek ge-
voerd, dat is zo afgesproken. trouwens 
elke gemeente moet dit ‘diftar’-principe 
(= betalen voor sommige fracties) van 
de vlaamse overheid vanaf 1 juli toe-
passen. graag nog dit. gelukkig gaat 
het overgrote deel van onze inwoners 
respectvol om met de parkwachters 
op het containerpark, ik hoop dat dit zo 
mag blijven. 

Zowel professioneel alsook als vrij-
willigster ben je altijd veel in contact 
gekomen met jeugd. Waarschijnlijk 
ging je interesse dan ook al jaren uit 
naar het beleidsdomein onderwijs?
dat is zo. en nu mag ik mee het ge-
meentelijk beleid daarover trekken. ik wil 
vooral goede contacten onderhouden 
met alle scholen op onze gemeente. 
ik wil me engageren om binnen de u 

fi nanciële mogelijkheden en het regel-
gevend kader hen te ondersteunen. Het 
is een cliché, ik weet het, maar de jon-
geren zijn onze toekomst. 

Je beleidsdomeinen worden onder-
steund door adviesraden. Welke kijk 
heb je daarop?
Het is mijn wens dat de milieu- en cul-
tuurraad echt meedenken over het 
beleid. dat zij een klankbord bieden 
en mee richting geven op basis van 
een visie. graag in de betekenis van 
‘werk’-groepen. 

kunnen we een begroting maken met 
vooral een lange termijnplanning. 

In het beheer van het personeelsbe-
stand zal waarschijnlijk de fi nanciële 
situatie ook een invloed hebben?
dat is correct. gelukkig is het merendeel 
van ons gemeentepersoneel zeer be-
kwaam en toegewijd. Het komt er nu op 
aan te zoeken hoe we een even goede 
dienstverlening kunnen aanbieden met 
eenzelfde en heel waarschijnlijk een 
iets afgeslankt personeelsbestand. een 
principe waaraan ik zeker wil vasthou-
den is de objectiviteit en correctheid bij 
eventuele nieuwe aanwervingen. wie 
als beste slaagt in de selectieproeven 
wordt aanvaard. geen politieke ma-
noeuvres!

Zijn er in het beleidsplan dat jullie 
met het schepencollege opmaakten 
zaken terug te vinden uit je bevoegd-
heid voor ruimtelijke ordening en so-
ciale woningbouw?
absoluut. de ambitie om de site ‘dr. Bru-
wierplein’ om te bouwen tot een sociale 
woon- en dienstverleningscentrum past 
volledig binnen dit beleidsdomein. graag 
wil ik enkele onduidelijkheden of misver-

Je hebt al heel wat werk met jouw 
bevoegdheden, kan je dan nog tijd en 
belangstelling tonen voor de andere 
beleidsdomeinen van je collega’s 
schepenen?
Het valt me op hoezeer alles met elkaar 
verbonden is. een beslissing uit mijn 
bevoegdheidsdomein heeft ook een 
impact op de domeinen van de colle-
ga’s. Denken we maar aan fi nanciën, 
personeel, openbare werken, informatie 
enz … veel communiceren en overleg-
gen is daarom essentieel.  
  

standen over dit belangrijk beleids-
punt uit de weg helpen. de bewoners 
van huize zonnevreugd zullen natuurlijk 
voorrang hebben bij het betrekken van 
de nieuwe servicefl ats. Zij zullen een 
woongelegenheid kunnen betrekken 
met alle moderne comfort. Bij de ver-
huis van gemeentelijke diensten naar 
een andere locatie, waarschijnlijk huize 
dekeyser, zullen we erop toezien dat de 
dienstverlening naar de bevolking zelfs 
groter zal zijn dan de huidige. voor alle 
loketfuncties zal je er zeker terecht kun-
nen. in het centrum van de gemeente 
komt aldus een nieuw en modern ge-
bouw dat een antwoord zal bieden aan 
een van de grootste uitdagingen voor 
het beleid: de vergrijzing. een gebouw 
met moderne servicefl ats in combinatie 
met de diensten van het sociaal huis en 
een lokaal dienstencentrum. 

Hoe ervaar je het ambt van schepen?
de combinatie van een apotheek met 
het schepenambt is zeer druk. Om mijn 
politiek engagement volledig te kun-
nen waarmaken, heb ik daarom meer 
personeel aangeworven voor mijn apo-
theek. ik kan nu meer tijd vrij maken 
voor het beleid en de mensen.  

C e l e s ta m u Y L L e

Het verbaast me nog steeds hoeveel 

mensen zich vrijwillig inzetten. 

Het is een schat dat we 

moeten koesteren.
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De nieuwe gemeenteraad en het sche-
pencollege zijn vanaf 1 januari 2013 
verantwoordelijk voor het beleid. De 
W.I.T.-schepenen zijn na 6 maanden 
stilaan vertrouwd met de werking 
en wijze van beleidsvoering. Tijd om 
even navraag te doen over hun eerste 
bevindingen en ervaringen.

we ontmoeten eerste schepen jan Be-
kaert in zijn dagelijks werk achter de toon-
bank van zijn apotheek. jan maakt voor 
de w.i.t.-reporter graag wat tijd en neemt 
me mee naar zijn bureau. Het werd een 
hartelijk gesprek waarbij hij nu en dan 
eens opnieuw naar de apotheek werd 
geroepen. Hij heeft duidelijk een druk 
bestaan door de combinatie apotheek en 
politiek. 

Hoe komt het dat die bevoegdheden 
fi nanciën, personeel, ruimtelijke orde-
ning, huisvesting en sociale woning-
bouw aan jou zijn toevertrouwd?
Bij de verdeling van de bevoegdheden 
tijdens de coalitievorming stond de partij 
w.i.t. erop om een grote invloed te 
krijgen op het beleid. we doen al acht-
tien jaar aan politiek en eenmaal je 
de kans krijgt om deel te nemen aan 
het beleid, moet je die dan ook met 
beide handen nemen. mijn ambitie 
is niet een politieker te zijn om ge-
zien te worden met een sjerp om je 
lichaam. ik doe aan politiek om zaken
in beweging te brengen en vooral te 
realiseren. vandaar dat we er bij de 
coalitiegesprekken op stonden om be-
voegdheden binnen te halen waarmee 
we een bepalende stempel kunnen druk-

ken op het beleid. Het bevoegdheids-
pakket dat we met de w.i.t.-schepenen 
binnenhaalden, voldoet daar zeker aan.

In deze crisistijd is het beheren van 
de fi nanciën van de gemeente wel-
licht niet de meest leuke job?
Het is inderdaad zo dat de goede tijden 
achter de rug zijn of zoals men het soms 
plastisch uitdrukt: er zijn geen gouden 
eieren meer te rapen. een belangrijk 
speerpunt van ons verkiezingsprogram-
ma was ‘zaaien naar de zak’. en zie, 
ik mag het reeds toepassen. samen 
met de partij w.i.t. betreur ik bepaalde 
beslissingen uit het verleden met een 
nogal sterke impact op de gemeente-
fi nanciën. We zullen die loyaal verder 
uitvoeren maar er tevens op toe zien 
dat de zaken niet ontsporen. ik wacht 
nu vooral de afrekening af van het wer-
kingsjaar 2012. Op basis daarvan u 
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Mijn ambitie is niet 

een politieker te zijn om gezien 

te worden met een sjerp om je lichaam. 

Ik wil zaken realiseren.

BeNieUWd

B
e
N
ie

U
W

B
e
N
ie

U
W

CELEsta muyLLE 
sCHepen

diksmuideBaan 169
8480 iCHtegem

0472-54 75 57
celesta.muylle@ichtegem.be

Jan BEkaErt 
sCHepen

engelstraat 21
8480 iCHtegem

0485-69 52 95
jan.bekaert@ichtegem.be

WiLLy hostEn 

sCHepen 
+ OCmw vOOrzitter 

spOrtlaan 24
8480 iCHtegem

0477-77 20 76
willy.hosten@ocmw.ichtegem.be



het witteke
w w w . w i t t e k e . b e

j
a

a
r

g
a

n
g

 1
6

  
• 

n
r

 1
j

u
l

i 
2

0
1

3

v u :  e d d y  l a g a ,  zedelgemsesteenweg 167, 8480eernegem

r
e

k
e

n
in

g
 w

it
: 

B
e

5
4

 0
6

8
2

 1
2

0
2

 9
6

9
7

w
e

r
k

e
n

 a
a

n
 i

c
h

t
e

g
e

m
s

 t
o

e
k

o
m

s
t

 =
 w

e
r

k
e

n
 a

a
n

 i
e
d
e
r
s

 t
o

e
k

o
m

s
t

in
fo
rm

at
ie
br

ie
f

In dit nummer

interview Celesta muylle 2

interview jan Bekaert 3

interview willy Hosten 4

voorstelling bestuurs- 
raadsleden 6

Beste inwoners,

met trots stel ik u het eerste witteke voor.  ja, het eerste  sedert wij met 
de partij w.i.t. deel uitmaken van het gemeentebestuur.

de omvangrijke taak om voor de komende 6 jaar een beleidsplan uit te teke-
nen, was een intensief gebeuren waar wij met vol enthousiasme aan hebben 
gewerkt.

Onze 3 schepenen en onze 5 raadsleden hebben de voorbije maanden dan 
ook hun specifieke taak van beleidsverantwoordelijke op zich genomen,  
waarop ze zich nu volop kunnen inwerken.

de verschillende advies- en bestuursraden zijn bijna allemaal opgestart. 
daarin zullen tal van w.i.t.-leden hun verantwoordelijkheid opnemen.

er is ook een nieuw partijbestuur gekozen, dat verder in dit witteke wordt 
voorgesteld.

zoals u kan zien wordt er niet stilgezeten bij w.i.t.

in dit witteke laten wij u vooral kennismaken met onze schepenen die u hun 
bevoegdheidspakket en uitdagingen voorstellen.

ik wens jullie een zOnnige zomervakantie toe.
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z e d e l g e m s e s t e e n w e g  1 6 7
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gemeenteRAADSLeDen: ocmw-RAADSLiD:

beStuuR w.i.t.:

w.i.t. vindt het heel belangrijk om de meningen en de wensen van de bevolking te kennen. Onze 
w.i.t.-mandatarissen streven er naar om zoveel mogelijk onder de mensen te komen. wellicht 
wil je ons ook wel iets vragen of wil je je mening kwijt over een beslissing. je hebt misschien 
goede ideeën? 
zeg, mail of telefoneer!

 antoon CaLus
 gemeenteraadslid  

+ vOOrzitter gem.raad
 engelstraat 81

8480 iCHtegem
0475-21 13 23

 antoon.calus@ichtegem.be

 david van moErkErCkE
 gemeenteraadslid  

+ seCretaris w.i.t.
 spOrtlaan 22

8480 iCHtegem
0486-10 00 69

 david.vanmoerkercke@ichtegem.be
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 gemeenteraadslid 

 keiBergstraat 25
8480 iCHtegem
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 luc.provoost@ichtegem.be
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 gemeenteraadslid 

 kOekelarestraat 18
8480 iCHtegem
0474-37 81 58

 raphael.muylle@ichtegem.be

Het voorzitterschap is  

een intense bezigheid.  

Maar vooral heel leerrijk  

en verrijkend !

contacteer ons !!!Hoe komt het dat het OCMW-voorzit-
terschap aan jou is toevertrouwd?
Het coalitieakkoord kende het voorzit-
terschap van het OCmw toe aan de 
partij w.i.t. ik ben al jarenlang actief in 
de sociale sector. velen kennen mij als 
voorzitter van de gezinsbond. ik zing 
zelfs in het koor ‘de Colores’, dat ook 
wel eens het koor van de zachte sector 
wordt genoemd. je kan wel zeggen dat 
het ‘mijn ding’ is.

Wat zijn je eerste ervaringen na on-
geveer een halfjaar voorzitterschap?
Het is een complexe materie met een 
strikte en enorme regelgeving en vooral 
met een ruime verantwoordelijkheid. 
Ook al ben ik jarenlang politiek actief, 
veel uit dit beleidsdomein is nieuw voor 
mij. vooral omdat je veel zaken niet kan 
weten. vele beslissingen komen immers 
nooit in het openbaar omwille van de 
privacy. ik wil wel benadrukken dat het 
niet altijd kommer en kwel is dat we in 
het OCmw behandelen. natuurlijk zijn 
er de beslissingen over steunverlening, 
over asielzoekers … maar daarnaast is 
er ook een sociaal Huis met een ruime 
dienstverlening. denken we maar aan 
de buitenschoolse kinderopvang, de 
seniorenzorg met de poetshulp en de 
maaltijdbedeling. Ons sociaal Huis wil 
– zoals het nieuwe logo beklemtoont – 
een open deur zijn voor iedereen met 
vragen, van welke aard ook!

Er moeten vaak moeilijke beslissin-
gen genomen worden met een grote 
weerslag op het welzijn van indivi-
duen. Ik veronderstel dat je er niet 
alleen voorstaat?
de beslissingen worden genomen door 
de OCmw-raad waarin alle politieke 
partijen evenredig zijn vertegenwoor-
digd. zeven van de negen raadsleden 
zetelen voor het eerst. ik ben geluk-
kig dat ik mag vaststellen dat het allen 
gedreven mensen zijn waarmee ik vlot 
kan samenwerken. Onze beslissingen 
steunen vooral op het deskundig advies 
van ons ondersteunend OCmw-per-
soneel. die zijn heel professioneel en 
bereiden de dossiers heel goed voor.

Heeft de financiële crisis een impact 
op het OCMW-beleid?
zeker en vast. de mogelijkheden 
zijn beperkter. we moeten nu meer 
dan ooit op de centen letten en zaai-
en naar de zak. de tijd van de ruime 
subsidiemogelijkheden, is voorbij. 
we moeten nu vooral zoeken hoe 
we binnen bepaalde diensten ver- 
schuivingen of besparingen kunnen 
doorvoeren.

Welke sociale accenten komen in het 
beleidsplan van het huidige sche-
pencollege voor?
vanaf 1 januari willen we starten met 
een lokaal dienstencentrum in ‘de ster’. 
weliswaar wat bescheiden, maar toch 
kwaliteitsvol. we willen  er een sociaal 
restaurant uitbouwen waarbij vooral ou-
deren een middagmaal in gezelschap 
kunnen nemen. daarnaast zullen er ook 
nog meer evenementen voor alle leef- 
tijden doorgaan. die activiteiten worden 
georganiseerd in nauwe samenwerking  
met onze verenigingen. Op termijn  
verhuist het lokaal dienstencentrum 
naar de site ‘dr. Bruwierplein’ waar het 
deel zal uitmaken van een complex met 
zorgflats. Het is mijn wens dat we er ook 
de andere diensten van het sociaal huis 
kunnen aanbieden.
Binnenkort starten we ook met ‘de pam-
perbank’. jonge gezinnen die papieren 
luiers over hebben omdat hun kinderen 
proper zijn,  zullen die bij ons kunnen 
binnenbrengen. we zullen die dan te-
gen een goedkope prijs bezorgen aan 
gezinnen die het niet zo breed hebben. 
een project dat ook nog op stapel staat 
is de huiswerkbegeleiding. dat zullen 
we organiseren met begeleiding van de 
vzw ‘katrol’. Hierbij is het de bedoeling 
de nodige ondersteuning te geven aan 
de kinderen uit kansarme gezinnen.
tenslotte willen we meer dan ooit  probe- 
ren mensen weer of voor het eerst aan 
het werk te zetten via ons project ‘wo-
nen en werken’ en ‘maatwerk’. werk 
geeft een vast inkomen en dit is onont-
beerlijk om een normaal leven te kun-
nen leiden. met een vaste job krijg je 
mensen weer op het goede spoor! 

www.witteke.be

https://twitter.com/ 
witichtegem

http://www.facebook.com/ 
wit.ichtegem
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