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Voorwoord
Beste inwoner van onze gemeente,
W.I.T. neemt nu drie jaar deel aan het beleid van onze
gemeente. We zijn halfweg de legislatuur. Ik ben fier op de
werkkracht van onze mandatarissen. Ik hoop dat jullie allen de
invloed van W.I.T. op het beleid stilaan herkennen. We staan
voor een open, transparant en dienstbaar bestuur.
Bij de start van het huidige beleid hebben we een beleidsnota
gemaakt ‘In 101 stappen naar een vernieuw(end)
Ichtegem’. Bij het nalezen ervan stel ik vast dat er al heel
veel zaken zijn gerealiseerd of in de steigers staan. Maar er is
nog werk aan de winkel.
We zetten bijvoorbeeld hard in op de realisatie van de site ‘Bruwier’ in Ichtegem, waarvoor
in het budget een bedrag van € 5.000.000 werd voorzien. Eveneens leggen we de focus op
een nieuw containerpark en de uitbreiding van de ambachtelijke zones.
Als het aan ons zou liggen, zouden de administratieve procedures best wat vlugger mogen
verlopen. Maar eenmaal komt het succes, daar zijn we van overtuigd.
Ik wens jullie veel leesgenot met dit ‘Witteke’ en wens u allen ook een voorspoedig 2016
toe.
Groeten,
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

eddylaga@proximus.be
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werken aan ichTegems toekomst = werken aan ieders toekomst
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Dank je wel Raf !
NIEUWSGIERI

Raf Muylle is W.I.T.-sympathisant van
het eerste uur en is al 18 jaar lid van de
gemeenteraad. Hij wenst zijn mandaat te
beëindigen begin 2016. Hendrik D’Hulster
volgt Raf op. W.I.T. is Raf veel dankbaarheid
verschuldigd voor zijn jarenlange inzet voor
de gemeente en voor W.I.T.

NIEUWSGIERIG

W.I.T. staat voor

een eerlijke en integere politiek
W.I.T. heeft vanaf haar oprichting altijd geijverd voor een open, eerlijke en integere
politiek. Deze doelstelling vormt het criterium voor de bestuursdaden van W.I.T. als
meerderheidspartij en voor de beoordeling van andere bestuurlijke acties.
Die overweging was bepalend voor het standpunt van W.I.T. over feiten van een schepen
die deontologisch in de fout ging. Vandaar dat W.I.T. vroeg dat de schepen vrijwillig
ontslag zou nemen. Daardoor zou er een signaal naar de bevolking komen dat het huidige
gemeentelijke beleid streeft naar een eerlijk en oprecht bestuur. In de afhandeling van dit
dossier moet W.I.T. de procedure volgen, waarbij niet het schepencollege en ook niet het
gemeentebestuur een beslissing kan nemen. Het is aan de provinciegouverneur of de
Vlaamse Minister voor Binnenlandse Zaken om zich hierover uit te spreken.
W.I.T. benadrukt dat het op een positieve wijze wil verder werken met de coalitiepartner om
de doelen van het beleidsplan zoveel als mogelijk binnen deze legislatuur af te werken.

Politiezone Kouter
Lokale politie Kouter heeft in november haar website ‘Ca-va?’ gelanceerd. De website
is voornamelijk gericht aan jongeren tussen 12 en 18 jaar. Jongeren die problemen of
vragen hebben over specifieke onderwerpen, kunnen terecht op de
website die hen een duwtje geeft in de richting van de juiste hulpverlening.
Ook kunnen ze altijd vrijblijvend contact opnemen met Cindy Somers
(psychologe PZ Kouter – 050/23.18.36) of Bert Forrest (Dienst Jeugd &
Gezin – 050/23.18.39). Meer informatie op de www.ca-va.vlaanderen.
Onze zone kocht onlangs 2 mobiele ANPR-camera’s (Automatic
NumberPlate Recognition) aan voor een bedrag van € 66.000. Deze camera’s
scannen de kentekens/nummerplaat van voorbijrijdende voertuigen. Deze
gelezen kentekens worden vervolgens vergeleken met een referentiebestand
in een computersysteem. Indien hieruit een ‘hit’ volgt, kan onze politie dan de
nodige acties ondernemen tegen personen die worden gezocht, boetes open
hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn.
In de Politieraad van november werd de formatie- en organigramwijziging
goedgekeurd. Deze nieuwe invulling van het operationeel en
burgerkader binnen onze zone zorgt voor een besparing van € 365.000.
Onlangs nam onze politie deel aan ‘Eén Dag Niet’, een nationale campagne tegen
woninginbraken. Onze diefstalpreventie-adviseur ging op 13/11/2015 op pad in onze
zone om rode en groene kaarten uit te delen na een simpele controle van de voordeur. Aan de
hand van deze kaarten wordt getracht om de mensen te sensibiliseren en om, wanneer nodig,
een bijkomend advies voor te stellen.
Graag geven we mee dat op eenvoudig verzoek elke inwoner van onze gemeente gratis een
beroep doen op de dienstverlening diefstalpreventie van onze politiezone. Indien u wenst dat
onze adviseur bij u langs komt voor een controle van uw woning, gewoon even surfen
naar http://www.lokalepolitie.be/5452/diefstalpreventie.
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Uitbreiding ambachtelijke zone en plaats
voor een nieuw containerpark
CUrieU

CUrieUs

De inspanningen van schepen jan Bekaert (onder andere bevoegd voor ruimtelijke
ordening) om de ambachtelijke zone Fabrieksweg langs de zedelgemsesteenweg
uit te breiden leiden stilaan tot succes. Meer zelfs! Er is een politieke consensus om er ook
een nieuw containerpark in onder te brengen.
het bestaande bedrijventerrein zal uitgebreid worden en plaats bieden aan
ongeveer 20 bedrijven. de bedrijven van de eigen gemeente die nu zonevreemd zijn, krijgen
voorrang. De hele administratieve procedure en het inwinnen van de nodige adviezen zullen
ongeveer een jaar in beslag nemen. Daarna kan de aanleg beginnen. In de plannen is de
aanleg voorzien van groene ruimtes om het
landschappelijk zicht minimaal te verstoren.
het bestuur ijvert ook voor de aanleg van
een nieuw containerpark op dat
bedrijventerrein. de locatie is gemakkelijk
bereikbaar voor alle inwoners van onze
gemeente. Het zou een oplossing beiden aan
de problemen van het bestaande containerpark
dat geen mogelijk biedt tot uitbreiding, en ook
voor het inzamelpunt in Ichtegem.

Bibliotheeknieuws
het gemeentebestuur kocht de gelijkvloerse handelsruimte in
het appartementsgebouw ‘Capri’ in het centrum van Eernegem.
De bibliotheek die zich nu bevindt op de tweede verdieping van het
administratief centrum zal verhuizen naar dat pand. De bibliotheek blijft dus
een centrale plaats krijgen in de kern van de gemeente. De toegankelijkheid
is vergroot omdat ze zich bevindt op het gelijkvloers. Voor de scholen blijft
ze op wandelafstand bereikbaar.
De studies zijn nu volop bezig om de bibliotheek in te richten. De vrijgekomen ruimte in het administratief centrum zal ingenomen worden door
administratieve diensten.
sedert het begin van 2015 is er een nieuw reglement voor het ontlenen van de boeken,
tijdschriften, cd’s en dvd’s. er is nu ook de mogelijkheid om e-readers te krijgen waarbij
de boeken op een digitale wijze kunnen worden gelezen.
De reden om het filiaal in Bekegem te sluiten is te zoeken in het zeer klein aantal inwoners die
gebruik maakten van de plaatselijke bibliotheek. Er kwamen gemiddeld slechts vijf bezoekers
per openingsdag. De kosten voor het in stand houden van dit filiaal (gebouw en personeel)
waren daardoor niet meer te verantwoorden. Toch kunnen Bekegemnaars blijven een beroep
doen op de diensten van de bibliotheek. als ze zich niet kunnen verplaatsen naar een andere
bibliotheek, is er de mogelijkheid van ‘bib aan huis’. vrijwilligers brengen dan de boeken
naar je thuis. De boeken kunnen gedeponeerd worden in de ‘inleverbox’ aan de Kouter.

W.I.T. …

21 jaar jong en vol ambitie
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W.I.T. investeert in sportinfrastructuur
Onze gemeente heeft een bedrag van € 30.000 vrijgemaakt voor
de vernieuwing van het buitenschrijnwerk van de kantine en de
kleedkamers van de voetbalvereniging SK Eernegem. Eerder
werd ook al de verwarmingsinstallatie in de kantine van de voetbalvereniging
vervangen door een condenserende gasketel en afzonderlijke
radiatoren voor een bedrag van € 15.000.
Ook het buitenschrijnwerk van de sporthal in Ichtegem wordt
vernieuwd voor een bedrag van € 15.000. Om beschadigingen aan de vloer
in de sporthal van Ichtegem te voorkomen investeerde onze gemeente in
beschermmatten. Om het oprollen en transporteren van de afdekvloer
zo vlot mogelijk te laten lopen, werd er eveneens een aangepaste wagen
aangekocht. Dit voor een bedrag van € 12.500.

W.I.T. bouwt verder aan het cultuurbeleid
Het cultuurbeleid op onze gemeente steunt op
de inzet van vele vrijwilligers en verenigingen. Gelukkig zijn er op onze gemeente
nog heel veel verenigingen die mensen
samenbrengen en organisatorische initiatieven
opzetten. Schepen Celesta Muylle verwoordt het
als volgt:’ Die samenwerking zorgt voor zuurstof en
maakt het mogelijk dat er op cultureel vlak veel te
beleven valt. Ik ben hen daarvoor zeer dankbaar’.
De erfgoedbrochures over de kerk in
Eernegem en over enkele wandelingen die het
gemeentelijk erfgoed beschrijven, werden met
veel lof onthaald. Dat was ook zo voor de voordrachten die deze publicaties ondersteunden.
Dit kalenderjaar werd een fotozoektocht toegevoegd aan de organisatie van ‘de
Zomer in Ichtegem’. Misschien zal dat initiatief volgend jaar uitgebreid worden met een
verblijfsarrangement.
In samenspraak met de cultuurraad is er nu een regeling voor de subsidiëring van de
plaatselijke muziekscholen. Daarnaast kunnen sociaal-culturele verenigingen die
voor eenmalige bijzondere investeringen staan, nu ook rekenen op een financiële
steun van het gemeentebestuur (ook hiervoor werd een subsidiereglement uitgewerkt).

W.I.T. engageert zich voor
een beter lokaal klimaatbeleid
Vorig jaar ondertekenden 62 West-Vlaamse gemeenten,
waaronder ook Ichtegem, een engagementsverklaring voor een
beter lokaal klimaatbeleid. De eerste aanzetten hiervoor zijn
reeds genomen.
Sedert begin oktober wordt de openbare verlichting op het
volledige grondgebied van de gemeente Ichtegem gedoofd van
maandag- tot donderdagnacht. Deze regeling geldt van
00.00u tot 05.00 uur, inclusief parkings en monumentverlichting, met
uitzondering van de verlichting langs de N33 (Oostendesteenweg)
en langs de Zedelgemsesteenweg. Tijdens de weekendnachten op
vrijdag, zaterdag en zondag blijft alle openbare verlichting gewoon
branden. Bij de beslissing werd niet over één nacht ijs gegaan. Zo
toonden testperioden in meerdere van onze buurgemeenten aan
dat het doven van de openbare verlichting op weeknachten geen
merkbare negatieve impact heeft op de veiligheid.
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ons gemeentebestuur investeerde onlangs in 2 nieuwe bestelwagens op aardgas
(voor onze technische dienst). Door deze investering zet ons bestuur een belangrijke stap
naar de vergroening van ons voertuigenpark. Energiedistributiebedrijf Eandis ondersteunde
de aankoop van de voertuigen en de plaatsing van een vulstation op het sportcentrum
van Eernegem. Daarnaast kan onze gemeente (ook in samenwerking met Eandis) tijdelijk
gebruik maken van een elektrische wagen. naar de toekomst toe wordt de aankoop van een
elektrisch voertuig overwogen.
daarnaast nodigde de gemeente onlangs haar inwoners uit om zich in te schrijven voor de
groepsaankoop van zonnepanelen. en bij de renovatie van de gemeentelijke gebouwen
staat het isoleren van de infrastructuur voorop.
Het milieubeleid zet in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen in op natuurbeleving
rond de groene parel van onze gemeente: de stationsput. we kiezen bewust voor een stille
recreatie waarbij velen kunnen genieten van de stilte en het natuurschoon. een wandeling in
de omgeving loont en geeft zuurstof!
ondertussen zijn er meerdere ‘trage wegen’ ingewandeld en voorzien van een naambord.
het gaat om de:
• Sturtebardwegel - aan de Stationsput
• akkerbeekwegel - langs oude begraafplaats Eernegem
• Ichtegem-Kappelewegel -aan Vinkensveldstraat in samenwerking met gemeente Kortemark
De werkgroep en de milieuraad is erin geslaagd om met respect voor de verschillende
belangen een sfeer te creëren waarbij men openstaat voor de uitbouw van dit wegennetwerk.

Ons OCMW, het sociaal gelaat
van ons beleid.
onbekend is onbemind! helaas een waarheid als een koe, zeker als sommigen
ons om de oren slaan met dooddoeners, onwaarheden en onjuistheden over
vluchtelingen, mensen aan de rand, steuntrekkers… daar het grootste deel
van onze opdracht zich in de privésfeer bevindt, kunnen we ons weinig of niet
verdedigen want we mogen geen ‘bewijsmateriaal’ aanbrengen. Frustrerend
soms… Wat doet ons oCMW?
Vooreerst is ons takenpakket veel ruimer! De vijf pijlers van ons OCMW
zijn onze sociale Dienst, ons sociaal Huis, ons Project Wonen
en Werken, ons initiatief Buitenschoolse Kinderopvang en ons
Dienstencentrum. het is dus zeker niet alleen kommer en kwel bij het
ocmw! verre van!
prioritair hebben we gekozen voor activering, mensen aan het werk zetten dus en
bestrijding van de kinderarmoede. vooraleer iemand steun krijgt, wordt hij grondig
gescreend. Ons team van maatschappelijk werkers en ondersteunende medewerkers heeft
meer dan voldoende knowhow in huis om te weten wie wat nodig heeft. desnoods doen
ze een beroep op externe deskundigen. Wees ervan overtuigd: wij spelen geen Sinterklaas!
We proberen zoveel mogelijk mensen weer aan een job te helpen: meestal worden heel wat
problemen opgelost als er een loon binnenkomt, een loon waarvoor gewerkt wordt! We zetten
daarom ook optimaal in op kinderarmoedebestrijding, de kinderen willen we uit een vicieuze
cirkel halen…
maar ons ocmw draagt ook in ruime mate bij tot het welzijn van onze inwoners via ons
Sociaal Huis en Dienstencentrum: Doe Mee-bonnen, minder mobielen centrale, poetsdienst,
onze bejaardenﬂats en –woningen in Zonnevreugd en ’t Cappelevelt, ons sociaal restaurant,
… allemaal bedoeld om mensen langer zelfstandig te laten wonen in hun eigen vertrouwde
omgeving en opname in een rvt zo lang mogelijk uit te stellen.
maar ook jonge gezinnen krijgen onze volle aandacht via logistieke steun aan de
raadplegingen van Kind en gezin en natuurlijk via onze onvolprezen Buitenschoolse
Kinderopvang in de Kornuit, de Kastaar en de Kapoen! Een bestuur dat het goed
meent met al zijn inwoners, steunt dan ook zijn oCMW onverminderd, des
te meer in moeilijke tijden!
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Nieuws in het kort
In het oudste gedeelte van de gemeentelijke basisschool De Bever
werden de toegangsdeuren, de ramen en het schrijnwerk van een aantal
klaslokalen vernieuwd voor een bedrag van € 20.000.
In de Gemeenteraad werd beslist om de openbare verlichting op de
parking van het sportcentrum Eernegem te vervangen door 4 nieuwe
verlichtingspalen van 8 m hoogte, telkens voorzien van 2 LED-armaturen.
Er werd voor het skatepark van Eernegem (site Bruggestraat) in totaal €
25.000 geïnvesteerd in nieuwe toestellen.

programma.

Op regelmatige basis worden een aantal landelijke wegen die in slechte
staat zijn opnieuw geasfalteerd t.b.v. het comfort en de veiligheid van de
bewoners en de gebruikers. Dit jaar stonden de Statieputstraat, Flandriastraat
(gedeelte), Lange Dreef, Bekeputstraat, Zuster Clarastraat (gedeelte
Fonteinstraat - Kortemarkstraat) en een zijstraat van de Kriekestraat op het

Naar aanleiding van de rioleringswerken in het centrum van Bekegem werd beslist om een
aantal eerder geïsoleerde woningen van de Leegstraat en de Zeeweg aan te sluiten op
rioleringsinfrastructuur. Het gemeentebestuur heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt
om in de Dorpstraat en de Leegstraat ook de weginfrastructuur te laten vernieuwen.
Langs de Zerkegemstraat worden ook de voetpaden volledig vernieuwd. De afwerking van
de werken is voorzien voor april 2016.
De Groendienst van onze gemeente beschikt over een nieuwe tractor voor het uitvoeren
van o.a. maaiwerken (frontmaaier en klepelmaaier), ruimingwerken en transport van
materieel. Hiervoor werd een bedrag van € 20.000 vrijgemaakt.
In het verlengde van de werken aan de nutsleidingen in de Julien Boedtslaan werd ook het
voetpad, dat in vrij slechte staat was, volledig vernieuwd. De betontegels werden vervangen
door grijze betonklinkers en de borduren werden vernieuwd. De kostprijs van deze werken
bedroeg € 47.500.
Naar aanleiding van het geplande Aquafinproject in Bekegem werd beslist om in de
Watervallestraat, Bevrijdingsweg en Zilverstraat de bovengrondse netten ondergronds
te brengen en de openbare verlichting te vernieuwen (er wordt gekozen voor dimbare
LED verlichting). De totaalprijs van de werken bedraagt € 186.600.
v u : e d d y l a g a ze d elg em s es te e n w e g 167 , 8 480 ee r n e ge m



https://twitter.com/WITichtegem
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