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Site Bruwier
Een belangrijk onderwerp in het gemeentelijk beleidsplan en de
meerjarenbegroting is de herinrichting van het Dokter Bruwierplein:
“Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om een publiek private samenwerking
op te zetten en zo extra serviceflats te bouwen in deelgemeente Ichtegem op
de site van het Dokter Bruwierplein.”
Van bij de aanvang van het huidig bestuur heeft W.I.T. geijverd om deze belofte
(die ook in ons verkiezingsprogramma was opgenomen) uit te voeren. W.I.T.
heeft onze coalitiepartner hiervan ook kunnen overtuigen. Onder impuls van
eerste schepen Jan Bekaert worden er nu stappen gezet om dit project te
realiseren.
Het is de bedoeling om het bestaand gemeentehuis af te breken en een nieuw
complex te bouwen op deze site.
Het gelijkvloers zal ingericht worden met een nieuwe bibliotheek en het lokaal
dienstencentrum dat zich nu in Dorpshuis De Ster bevindt. De nog vrije benedenruimte
kan eventueel nog toegekend worden aan enkele andere gemeentelijke functies.
De verdiepingen erboven zullen bestaan uit woongelegenheden aangepast aan ouderen.
Voor de bewoners van de deelgemeente Ichtegem zal een Algemeen Loket opgericht
worden, waar men terecht kan voor alle administratieve documenten en vragen.
De dienstverlening aan de bevolking blijft dus dezelfde en wordt waar mogelijk zelfs
uitgebreid.
Op de locatie waar de hoofdbibliotheek zich nu bevindt, kan een sociaal woonproject
uitgewerkt worden. Lokale verenigingen zullen dan weer opnieuw ten volle gebruik kunnen
maken van GC De Ster.
Heel belangrijk om weten is dat we streven naar een gezond financieel plaatje!
Door in te stappen in een zogenaamde PPS-constructie (een privaat publiekrechterlijke
samenwerking) en dus samen te werken met privépartners, kunnen we er in slagen om dit
project financieel haalbaar te houden en vermijden we zo een financieel avontuur.
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W.I.T. zal zich inzetten om dit project tot een goed einde te brengen. Er moeten heel
wat administratieve en bestuurlijke initiatieven genomen worden. We hopen dat deze een
vlot verloop kennen. De eerste stappen zijn al gezet.

Ringlaan verkeersveiliger
De parkeerstrook langs de Ringlaan wordt in steenblokken heraangelegd. Een dossier waar
WIT (toen we nog in de oppositie zaten) al meer dan 10 jaar voor geijverd heeft. Eindelijk
zullen de fietsers niet meer door het steengruis, de
talloze waterplassen en foutief geparkeerde wagens
verplicht worden om op de openbare weg te rijden.
Het wordt voor hen dus een stuk verkeersveiliger
fietsen. Ook voor de chauffeurs wordt het een stuk
aangenamer parkeren. De werken worden volledig
door eigen gemeentepersoneel tot stand gebracht. WIT
dankt hen voor hun inzet!
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2014: Een hoogvlieger
op vlak van cultuur en erfgoed
WIT meldt met trots dat 2014 een zeer goed cultureel en erfgoed jaar was voor onze
gemeente. Vele inwoners maar ook personen van buiten onze gemeente hebben
deelgenomen aan tal van activiteiten.
Zo kon Zomer in Ichtegem, met op het programma het open atelier van Irénée Duriez (en
ook zijn beeldentuin), Boudewijn Serruys, Mia Moreaux, het Kunsttuinenparcours en ID
EST, rekenen op net geen 2000 bezoekers.
Op Open Monumentendag bezochten
meer dan 250 personen de SintMichielskerk van Ichtegem.
De 4 erfgoedavonden over onze 3
deelgemeenten waren eveneens een zeer
groot succes met gemiddeld een kleine 100
deelnemers per avond.
Daarnaast konden ook de Eernegemse
Kopjesdagen, Bekegem Speelt met Vuur,
de Sint-Maartenshappening in Ichtegem,…
op zeer veel belangstelling rekenen. Onze
gemeente leeft… en daar is WIT trots op!
Graag geven we ook nog mee dat er 2
erfgoedbrochures over de Sint-Michielskerk Ichtegem en Sint-Amanduskerk
Bekegem werden uitgegeven. Ze zijn op
aanvraag gratis te verkrijgen in het AC van
Eernegem, het gemeentehuis van Ichtegem
en in de desbetreffende kerken.

Lager energieverbruik

NIEUWSGIERI

NIEUWSGIERIG

WIT heeft energiebesparing steeds een belangrijk item gevonden. Met fierheid delen we
dan ook mee dat het energieverbruik inzake de verwarming van de gemeentescholen
dit jaar gedaald is met maar liefst 30%. De daling is enerzijds te wijten aan een aantal
technische ingrepen (stopclips op de radiatorkranen, tochtbanden...), maar vooral door
de sensibilisering van personeel en kinderen. Dit laatste is de taak van de ‘groene
tandem’, een duo van leerkrachten en poetsvrouwen die in elke gemeenteschool hiervoor
opgericht werd. Bij deze dan ook een dankjewel
naar hen toe.
Maar WIT ziet het nog ruimer. Daarom werden ook
alle verenigingen aangeschreven die gebruik maken
van onze sportinfrastructuur en gemeentelijke
gebouwen, met de vraag om op een verantwoorde
manier om te gaan met energie (lichten doven,
radiators uitschakelen,...).
Tenslotte voeren we onze sensibiliseringscampagne
ook in eigen huis! Het gemeentepersoneel wordt
aangezet om zuiniger om te gaan met energie en
milieu.
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Dorpshuis De Ster
is een succes !
Sinds begin dit jaar kan iedereen in het lokaal
dienstencentrum ‘Dorpshuis De Ster’ - engelstraat 54 terecht. Of het nu is voor een leuke babbel, een drankje,
een warme maaltijd of gewoon om te ontspannen. Er
staat immers een tapbiljart, een vogelpik, een sjoelbak
en er zijn tientallen gezelschapsspellen aanwezig.
iedereen is er van harte welkom tussen 10u. en 17u.
Dat velen de weg naar het Dorpshuis al gevonden
hebben is een feit. Tot eind oktober werden er immers
al meer dan 1800 warme maaltijden geserveerd. een
behoorlijk aantal als je weet dat het Dorpshuis tijdens
de vakantiemaanden twee weken dicht was!
Het lokaal dienstencentrum kan ook steunen op een aantal trouwe vrijwilligers die een
handje meehelpen. WIT wil dan ook de betrokken personen van harte bedanken voor hun
inzet. Mochten er nog mensen bereid zijn vrijwillig een handje te willen toesteken, dan
worden ze heel zeker met open armen ontvangen!

CUrieU

CUrieUs

elke dag is er wel weer iets te doen: op maandag de breiclub met momenteel een 25tal deelnemers! op dinsdag de maandelijkse dansnamiddag met ruim 70 dansers en
kijklustigen. Op donderdagvoormiddag komen de kaarters aan bod. Op vrijdagnamiddag
worden de gezelschapspellen boven gehaald en is er gelegenheid om een gezellig spelletje
petanque te spelen! verder worden heel binnenkort lessen Frans, Spaans, computer en
schilderen opgestart. en de Yoga mogen we ook niet vergeten… Zo zie je maar … voor
elk wat wils. en er kan nog veel meer! De centrumleider staat open voor alle nieuwe
ideeën, maar waakt erover dat we niet in het vaarwater van onze verenigingen terecht
komen. Samenwerken is de boodschap!
Voor meer info, reserveren van een warme maaltijd of om je aan te bieden als vrijwilliger, kan
je steeds terecht bij centrumleider johan Declerck op het telefoonnummer 051/57.59.09
of tijdens de openingsuren in Dorpshuis De Ster zelf.

Fabriekweg
Skatepark
en de molen
Een tijdje terug vond een overleg plaats op de
provincie west-vlaanderen met de wvi, onze
gemeente en alle andere betrokkene partners
omtrent de verdere ontwikkeling van lokale
bedrijventerreinen.
Enerzijds kwam de uitbreiding aan bod van de
Fabriekweg in Eernegem, anderzijds werd ook
site De Molen - nieuw te ontwikkelen gebied in
ichtegem langs de oostendesteenweg - besproken.
afhankelijk van de grootte van de uitbreiding van de
Fabriekweg (verwerving van de gronden is nog aan
de gang), is er de mogelijkheid om het restant m²
dat niet aangekocht wordt in de Fabriekweg toe te
wijzen aan site De Molen. Dit zorgt er dan voor dat in
beide deelgemeenten bedrijfsruimte kan gecreëerd
worden voor ondernemingen.
Het dossier is nog volop in ontwikkeling, maar het feit
dat ook onze provincie opteert om beide locaties te
ontwikkelen, is alvast een positief signaal.

Sinds kort is op het sportcentrum
van Ichtegem een nieuw
skatepark geplaatst. Dit voor
een bedrag van 24.210 euro.
WIT wenst alle skaters dan ook
veel plezier met het uitoefenen
van hun tricks op hun nieuwe
spine, quarter, grind rail en jump
ramp (in tweevoud)!
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Renovatie woning
Anna Mahieu
BeNieUW

BeNieUWd

Het gemeentebestuur van Ichtegem kocht het Huis anna Mahieu in de Westkerkestraat
in 2010 aan in het kader van de dorpskernvernieuwing van eernegem. in 2012 werd
het huis definitief beschermd als monument. Onze gemeente heeft als eigenaar de
verplichting om het pand te onderhouden en in stand te houden, en gezien de staat van
het gebouw kon er niet langer getalmd worden en drong een beslissing zich op.
In de Gemeenteraad van mei werd dan ook beslist om een ontwerper aan te stellen voor
de restauratie van dit pand. Omdat het om een beschermd gebouw gaat zal 80 % van
de kosten (geraamd op een totaal van 750.000 euro) straks gesubsidieerd kunnen
worden. na restauratie van het gebouw kan het gemeentebestuur eventueel beslissen
om de eigendom te verkopen, te verhuren of in concessie te geven.
Er werd dan ook een studieopdracht uitgeschreven voor de restauratie van het pand met
het oog op polyvalent gebruik of horecagebruik. Ondertussen werd architecte Hilde
Steenkiste uit Zedelgem aangesteld om het project in goeie banen leiden.
we verwachten dat het project binnen 4 à 5 jaar gerealiseerd zal zijn.

Evocatie 11 november
herdenking

De traditionele Wapenstilstandsdag werd dit jaar in het
kader van ‘100 jaar eerste wereldoorlog’ kracht bijgezet
met muziek, woord en acteerfragmenten door kinderen uit
alle scholen van onze gemeente. De evocatie was een
zeer mooie en aangrijpende plechtigheid. WIT wenst dan
ook alle kinderen, vertegenwoordigers van de oudstrijders,
de lokale verenigingen, ouders en de vele aanwezige
sympathisanten te bedanken voor hun aanwezigheid. Laat
ons nooit vergeten wat 100 jaar geleden plaatsgevonden
heeft!
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Politiezone De Kouter
Onlangs werd beslist om de dispatching - beter gekend
als de zonale meldkamer waar dringende oproepen
behandeld worden, de interventieploegen op het terrein
gestuurd worden en waar men de burger doorverwijst
naar de juiste dienst die hen kan verder helpen niet langer vanuit het politiegebouw in de Maria Van
Bourgondiëlaan in Torhout te regelen. Op vraag van de
provinciegouverneur zal onze zone zich aansluiten bij het
Communicatie- en Informatie Centrum die vanuit Brugge
opereert.
In het verlengde hiervan werd beslist om de ruimte die hierdoor
vrijkomt op deze locatie in te vullen met een gerechtelijk
bureel en een mobiliteitscel (van 3 motoragenten).
Daarnaast is het ook de bedoeling een gedeelte van het postgebouw in Gistel aan te kopen
om hierin de steundienst van Jabbeke en de wijkpolitie van Gistel in onder te brengen. Het
aantal locaties waarop de politie gevestigd zal zijn, gaat hiermee van 7 naar 6. Op vlak
van huur en onderhoudskosten bespaart onze zone hierdoor ongeveer 35.000 euro op
jaarbasis. De aankoop van het postgebouw wordt dan weer (gedeeltelijk) gefinancierd door
de verkoop (voor 270.000 euro) van de oude rijkswachtkazerne in Gistel.
Zoals je kan lezen is onze politiezone Kouter dan ook volop in beweging.

Herinrichting
kruispunten Bekegem
Naar aanleiding van de wegenwerken in Bekegem werden twee kruispunten heringericht.
Op het kruispunt Zeeweg - Ossenweg - Bevrijdingsweg (aan de Witte Molen) is de
voorrangsregeling gewijzigd en is het kruispunt volledig van markeringen met visuele
versmallingen voorzien. In het gedeelte van de Zeeweg tussen het kruispunt met de
Bevrijdingsweg/Ossenweg en het kruispunt met de Watervallestraat/Vaartstraat is
éénrichtingsverkeer ingevoerd voor wagens. Fietsers zullen nog steeds in beide richtingen
kunnen rijden.
Op het kruispunt Watervallestraat - Zeeweg - Vaartstraat wordt een verkeersremmer
aangebracht in de Vaartstraat en er komen eveneens twee wegversmallingen in de
Watervallestraat.
Alle ingrepen kaderen in het verkeersveiliger maken van beide kruispunten.

Heraanleg parking
begraafplaats eernegem
De parking op de hoek van de Julien Boedtslaan en de Kerkhofstraat in Eernegem is
in slechte staat en vertoont putten en oneffenheden. WIT heeft dit dossier in het verleden
vaak aangekaart en pakt het probleem nu ook aan.
De bestaande afwerkinglaag is heel moeilijk te herstellen, waardoor het aangewezen is om
de parking naast de oude begraafplaats volledig te vernieuwen met een nieuwe asfaltlaag.
De parkeervakken zullen eveneens gemarkeerd worden door middel van belijning.
In dit project wordt ook het voetpad langs de J. Boedtslaan ter hoogte van de parking
vernieuwd.
Bedoeling is dat de werken starten eind november, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Voor het ganse project werd een bedrag van € 46.000 voorzien.
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Nieuwe
bergruimte
en kantine

VooR KRAcHTbAlclub KbK IcHTEgEM

Nawoord

VAN dE VooRZITTER

Ik wens jullie allen een goed eindejaar. Ik wijs jullie
er graag op dat er naast dit Witteke ook een digitale
nieuwsbrief bestaat. Wil je op de hoogte blijven van
de laatste beslissingen waarvan WIT mee aan de basis
lag? Schrijf je dan in op wit.ichtegem@gmail.com.
gewoon doen!
EDDY LAGA
V O O R Z I T T E R W . I . T.
ZeDeLgemSeSteenweg 167
8480 iCHtegem
0 4 7 5 - 2 6 11 0 1



De krachtbalvereniging KBK Ichtegem vroeg een tijdje
terug of het mogelijk was om op het sportcentrum zijn
bestaande berging af te breken en te vervangen door
een nieuwe, degelijke en ruime berging en kantine
met beperkte sanitaire voorzieningen. Bovendien
was de vereniging bereid om de bergruimte zelf te
bouwen, mits de levering van de bouwmaterialen door
het gemeentebestuur.
Op het gemeentebudget werd hiervoor dan ook een
krediet van 25.000 euro vastgelegd, die ondermeer
voorzien wordt voor het funderingsbeton, metalen
spanten, geïsoleerde dakplaten, constructiehout, houten
afwerkingsplanken en buitenschrijnwerk.
WIT wenst KBK Ichtegem alvast veel bouwplezier en
hoopt dat de vereniging nog vele mooie tijden mag
beleven in hun nieuw clublokaal!

eddylaga@telenet.be

Trage wegen
https://twitter.com/
WITichtegem
http://www.facebook.com/
WIT.ichtegem

www.witteke.be
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naar aanleiding van de Dag van de Trage Wegen
verschenen er op onze gemeente naambordjes langs
tien voet- en fietswegen. Enkele van deze wegels
werden in een niet zo lang verleden aangelegd in het
kader van een verkaveling, andere komen dan weer voor
op de atlas der buurtwegen uit 1841. Het gaat over de
Schrijverswegel, Veldwegel, Klokkenputtenwegel,
Dofseweg, Sparrewegel, Vossebeekwegel, Geuzenboschwegel, Puydenestwegel, Reigermolenwegel
en Reygerwegel.
WIT raadt iedereen
aan om er eens
langs te wandelen,
maar trek dan
zeker wel stevige
wandelschoenen
aan.

