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Voorwoord

Beste inwoners van Bekegem, Eernegem en Ichtegem.
Voor degenen die niet aanwezig waren op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie,
en daardoor geen kus of handdruk kregen, wens ik u nu een vreugdevol
en gezond 2014.
Ruim een jaar zit W.I.T. in het bestuur van onze gemeente.
De begroting in evenwicht brengen was geen sinecure. Als ‘Witter’ en voorzitter
ben ik daarom trots op het SAMEN WERKEN en SAMEN DENKEN wat eraan
vooraf ging.
Ik wil hierbij alle mensen bedanken die ons zo warm ontvingen op onze “luistertoer”
in de verschillende deelgemeenten. Vanzelfsprekend kon niet ieder huis of straat
bezocht worden maar onze “luistertoer” krijgt een vervolg tijdens deze zomer.
In onze snel evoluerende gemeente wil ik, samen met alle Witters, dan ook klaarstaan voor u.
Hebt u vragen of suggesties, aarzel niet om contact op te nemen.
Wij staan voor u klaar.
Laat u inspireren door het leesvoer in het Witteke.
Eddy Laga
v o o r z i t t e r W . I . T.
z e d e l g e ms e s t e e n w e g 1 6 7
8480 ichtegem
0 4 7 5 - 2 6 11 0 1



eddylaga@telenet.be
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werken aan ichTegems toekomst = werken aan ieders toekomst
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Onder impuls van W.I.T.-financiënschepen
Jan Bekaert is er een moeilijke klus geklaard.

NIEUWSGIERI

NIEUWSGIERIG

Begin maar eens aan de opdracht om tegen
het einde van de huidige legislatuur een sluitende begroting op te stellen. Het gemeentebestuur moet op vraag van de Vlaamse overheid kunnen aantonen dat de gemeentekas in
2019 alle kosten met eigen middelen zal kunnen dragen! Die oefening tot een goede einde
brengen was geen cadeau, wetende dat bij
de start van deze legislatuur in de gemeentekas niet al te veel centjes meer overbleven.
En dat is nogal zacht uitgedrukt. Maar …
de oefening is gemaakt en is gelukt!
W.I.T. heeft toen ze tot de oppositie behoorde er altijd op gewezen dat de gemeentelijke
financiën anders moesten beheerd worden.
We hebben bijvoorbeeld steeds gewezen op
de grote stijging van de leningslasten. Soit, we
kunnen de klok niet terug draaien en we moeten vooruit zien. Maar enkelen van zij die nu
moord en brand schreeuwen over het huidige financieel plan, zijn wel mede verantwoordelijk voor de schulden die in het verleden zijn opgebouwd.
Komt daar nog bij dat in de toekomst er enkele heel hoge kosten op ons afkomen.
Voorbeeld:
• verwachte stijging van de uitgaven voor de brandweer in deze legislatuur: + 91%
• verwachte stijging van de uitgaven voor de politiezone in deze legislatuur: + 24%
• stijgende pensioenlasten gemeentelijke personeel
• toename leningslasten tijdens de voorbije drie jaren: + 42%
• …
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om een positieve meerjarenbegroting
uit te tekenen. Samen met de verantwoordelijken van de administratie is dit opzet
onder leiding van schepen Jan Bekaert tot een goed einde gebracht.

Geen milieubelasting meer,
wel een algemene gemeentebelasting!
Wat het milieu betreft: we houden woord.
De vervuiler betaalt! Wie erin slaagt om milieubewust te leven en zo weinig afval produceert,
moet een kleine som betalen aan huisvuilzakken en toegangsgelden voor het containerpark. Wie meer vervuilt, betaalt meer. Eerlijk is
eerlijk. Grote besparingen op het personeelsbestand en op de werkingskosten en de invoering van een gemeentebelasting moeten een
oplossing bieden aan de sterke stijging van de uitgaven.
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W.I.T. bouwt verder
aan een mooie gemeente.
Ondanks de krappe financiële situatie, willen wij verder bouwen aan een leefbare gemeente. zo zullen de door het vorige bestuur
opgestarte projecten in de eerstvolgende jaren
gefinaliseerd worden. Er zullen in de drie deelgemeenten wegenwerken uitgevoerd worden
en voetpaden worden vernieuwd. De volgorde
van de werken is afhankelijk van de subsidiëring van de overheden.
w.i.t. zet zich volledig in om de site dr. Bruwierplein te renoveren. Het is de bedoeling om met
een ppS-structuur (privaat publieke samenwerking) er een gebouwencomplex neer te
zetten met seniorenﬂats, lokalen voor dienstverlening … in de begroting van deze legislatuur is er al een aanzienlijk bedrag vastgelegd voor de studie en de aanvang van
het project.

CUrieU

CUrieUs

W.I.T. pakt de uitdaging
van ‘de vergrijzing’ aan.
eén van de speerpunten van de verkiezingscampagne van w.i.t. was een bijdrage te
leveren aan de uitdaging van de komende vergrijzingsproblematiek.
w.i.t. engageert zich daarvoor ten volle. resultaten blijven niet uit.
• Vooral dankzij de goede contacten van enkele
w.i.t.-mandatarissen wordt het project ‘site
dr. Demeersseman’ stilaan concreet en kan
het hopelijk zo vlug mogelijk starten. Het
wordt een wooncentrum voor 72 bejaarden in
het centrum van de gemeente. Het zal werk
bieden aan 40 tot 50 personen. we zijn blij
dat we onze coalitiepartner van dit waardevol
project hebben kunnen overtuigen.
• Het OCMW-bestuur met OCMW-voorzitter
willy Hosten heeft de beslissing van het
vorige bestuur over een lokaal dienstencentrum uitgewerkt. Het is gestart vanaf nieuwjaar 2014.
• Het complex met seniorenﬂats op de site dr. Bruwierplein zal een oplossing bieden
aan de noodzakelijke modernisering van de bestaande ﬂats in Huize Zonnevreugd.
• Op het plein van de vroegere Unic in Eernegem komen serviceﬂats.
• We steunen het plan van het woon- en zorgcentrum St. anna voor de bouw van
40 zorgﬂats.
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LUISTERTOER 2013

https://twitter.com/
witichtegem
http://www.facebook.com/
wit.ichtegem

HET BESTUUR W.I.T.
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