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Dag beste inwoner van onze gemeente,

Iets meer dan twee derden van de legislatuur is voor ons 
gemeentebestuur achter de rug. W.I.T. maakt sinds januari 2013 
deel uit van het beleid. De waarden die wij als oppositiepartij 
hebben verdedigd, proberen wij nu te realiseren als beleidspartij. 
Een sociaal, transparant, integer en gezond fi nancieel beleid zijn 
daar kenmerken van.  De geest van de ‘nieuwe politieke cultuur’ 
proberen wij waar te maken door afstand te nemen van ‘de 
achterkamertjespolitiek’. 

Ik ben fi er op hetgeen onze schepenen en mandatarissen verwezenlijken. Stilaan 
kunnen we de vruchten plukken van al het geleverde en voorbereidende werk. Als het aan 
ons lag, zou de administratieve molen wel wat vlugger mogen draaien. Daarmee hebben 
we wel moeten leren leven, al blijft het soms nog wat moeilijk. In dit ‘Witteke’ brengen we 
enkele topics ter sprake die aantonen dat het W.I.T.-beleid zichtbaar wordt. We horen van 
vele inwoners dat ze instemmen met onze gevoerde politiek. Dank je wel daarvoor. Dat blijkt 
ook uit een onderzoek van de krant ‘Het Nieuwsblad’ over het beleid van alle gemeenten. 
Ons gemeentelijk beleid behaalt zeer hoge scores. Dat is maar mogelijk dankzij de inzet 
van ons gemeentelijk personeel. Een dikke pluim voor ieder van hen.  

In februari van dit jaar was er veel te doen over ‘de graaicultuur’ van enkele mandatarissen 
in meerdere steden en gemeenten. Net als jullie hebben wij ons geërgerd aan de grote 
bedragen die sommigen binnenrijfden door een cumulatie van talrijke mandaten. Van bij het 
begin van de legislatuur hebben wij als partij beslist dat geen enkele W.I.T.-schepen een 
betalend mandaat erbij mag nemen. Na hetgeen er nu openlijk in de pers is verschenen, 
ben ik als voorzitter verheugd dat we toen al de juiste keuze maakten. 

De gezondmaking van de gemeentelijke fi nanciën was een belangrijk speerpunt bij de 
verkiezingen in 2012. Met trots kan ik jullie meedelen dat we daarin slaagden.

Ik dank alle leden van onze partij die meewerken aan onze doelen. Ik dank vooral onze 
sympathisanten die – vaak in stilte en achter de schermen – ons blijven steunen, voeden met 
nieuwe ideeën en vertrouwen geven. Ik beloof jullie dat wij samen met alle W.I.T.-vrienden 
ons blijven inspannen tijdens de laatste twee jaren van deze legislatuur. 

Eddy Laga
voorzitter W.I.T.

Voorwoord
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Wat deed en doet ons OCMW ?
W.I.T.-schepen en ocmw-voorzitter Willy Hosten looft de inzet van de  ocmw-personeelsleden 
en vrijwilligers voor de Ichtegemse bevolking. Dat mag blijken uit volgende cijfers van het 
voorbije jaar 2016. W.I.T. betuigt haar dank en waardering hiervoor.
Ons ‘Sociaal Huis’ was een zoete inval voor heel wat mensen met vragen, o.a.  aanvragen 
andersvaliden, pensioen, seniorenfeest, stookoliepremie, studietoelagen, thuiszorgpremie, 
tussenkomst NOAH, info en advies allerhande. 
Onze ‘klusjesdienst’ voerde 1180 opdrachten uit voor 194 klanten en daarbij nog eens 
1358 opdrachten voor ons OCMW, Buitenschoolse Kinderopvang, Sociaal Verhuurkantoor 
Jogi, onze Lokale Diensteneconomie en ons Opvanginitiatief voor vluchtelingen.
De ‘Sociale Dienst’ behandelde 68 leefl oondossiers en begeleidde 166 mensen bij hun 
budgetbeheer.
Momenteel vangen we met de hulp van onze vrijwilligers 19 vluchtelingen op: 8 volwassenen 
en 11 kinderen in 4 woningen.
‘De Katrol’, onze plaatselijke dienst voor huiswerkbegeleiding in gezinnen, kon 13 studenten 
en een vrijwilliger inzetten in 19 gezinnen met 35 kinderen.
Onze poetsdames hielpen 129 gezinnen zonder en 55 gezinnen met dienstencheques.
Onze 24 vrijwilligers-chauffeurs reden 2224 ritten voor onze mindermobiele inwoners. De 
‘Mindermobielencentrale’ telt 131 leden!
Onze ‘Buitenschoolse kinderopvang’ De Kastaar, de Kornuit en de Kapoen namen de 
zorg op zich van 968 verschillende kinderen!
Het ‘Lokaal Dienstencentrum De Ster’ verzorgde 11 informatieve bijeenkomsten, 313 
recreatieve activiteiten en 104 vormende activiteiten. Ons middagrestaurant kreeg 181 
verschillende bezoekers over de vloer en momenteel komen gemiddeld 11 à 12 mensen 
dagelijks bij ons eten! En dit is nog maar een greep uit onze waaier aan activiteiten. 
Ons OCMW = het sociaal gelaat van ons beleid!

Inrichting bibliotheek 
Eernegem
De uitvoering van de plannen voor 
de inrichting van de bibliotheek in 
residentie ‘Capri’ te Eernegem kan 
starten. De kostprijs is geraamd op 
227.195 euro (inclusief BTW).
Het krediet voor deze uitgave is 
opgenomen in de begroting van 2017.

W.I.T.: mandatarissen en bestuur
Van links naar rechts:
Eddy Laga (W.I.T.-voorzitter)   I   Ives Deprez (W.I.T.-ondervoorzitter)   I   
Antoon Calus (voorzitter gemeenteraad)   I   Jan Bekaert (schepen)   I   
Ingrid Tas (W.I.T.-ondervoorzitter)   I   Luc Provoost (gemeenteraadslid)   I   
Celesta Muylle (schepen)   I   Dieter Debacker (W.I.T.-penningmeester)   I   
Willy Hosten (OCMW-voorzitter)   I   Hendrik D’Hulster (gemeenteraadslid)   I   
David Van Moerkercke (gemeenteraadslid + W.I.T.-secretaris)   I   
Katrien Fonteyne (OCMW-raadslid)
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W.I.T. maakt zijn verkiezingsbelofte waar :

Site Bruwierplein vernieuwt het centrum 
van Ichtegem
Het huidige gemeentehuis van Ichtegem en de omliggende grond maken plaats voor een 
totaal nieuw gebouwencomplex. Het bevat:
• een multifunctioneel loket waar de inwoners van Ichtegem terecht  kunnen voor alle 

administratieve zaken (identiteitskaarten, rijbewijzen, toegangskaarten, afgifte van 
documenten …)

• het lokaal dienstencentrum (nu gehuisvest in ‘De Ster’)
• een nieuwe hoofdbibliotheek
• vergaderlokalen
• het behoud van maximaal landschappelijk groen. 

Bovenop het administratieve gebouw komen er een twintigtal servicefl ats.

Uit zes ingediende voorstellen werd op grond van een kwalitatieve selectie het project van 
TV Bruwier Maatschap uit Nieuwpoort geselecteerd. Het uitwerken van dit bouwproject is 
gestart. W.I.T. volgt het dossier zeer nauwgezet op en ziet erop toe dat project vooruit gaat. 
In het meerjarenbudget  is voor dit project reeds een uitgave van 6 miljoen euro voorzien.

Een zicht op het project: 

Renovatie sporthal Ichtegem
De plannen zijn in de eindfase. Als alles naar wens verloopt, starten de broodnodige 
renovatiewerken begin september. Ze bestaan uit:
• een (her-)inrichting van het onthaal en een lokaal voor een zaalwachter
• een uitbreiding van de kleedkamers voor de sportevenementen
• de verruiming van het sanitair complex
• eigen lokalen (met aparte sanitaire ruimte) voor de speelpleinwerking ‘Bengelberg’
• de bouw en inrichting van een nieuwe en een ruime polyvalente ruimte op de eerste 

verdieping
• de herinrichting van de cafetaria met de aanbouw van overdekte terrassen  
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ICHTEGEM = GROENE GEMEENTE !!!
In november 2016 werd in de gemeenteraad een duurzaam energieactieplan voor de groep 
‘verbindingsgebied Kust-Houtland’  (met De Haan, Ichtegem en Oudenburg) goedgekeurd. 
Hierin heeft onze gemeente er zich toe verbonden om tegen 2020 op ons grondgebied 20 
procent minder CO2 uit te stoten (ten opzichte van het referentiejaar 2011). Dit plan werd 
overgemaakt aan Europa en het is nu wachten op de goedkeuring ervan. Ondertussen 
werken we de geplande acties voor zowel het personeel, inwoners, middenveld en bedrijven 
verder uit in samenspraak met de gemeenten uit ons verbindingsgebied.

Onder impuls van W.I.T.-schepen 
van milieu Celesta Muylle streeft onze 
gemeente naar de verduurzaming van het 
gemeentelijk wagenpark. Zo werd onlangs 
een elektrische wagen aangekocht die zal 
worden gebruikt voor dienstverplaatsingen 
van het personeel. Daarnaast beschikt onze 
gemeente ook al over 3 CNG-voertuigen. 
Hiervoor is aan het sportcentrum Eernegem 
een laadpunt voorzien die werkt met 
een lage drukcompressor. Er komt een 
elektrische laadpaal voor algemeen gebruik 
op het Kasseileggersplein. De installatie is 
nog voor dit jaar.

W.I.T. zet in op het heropenen, behouden en herstellen van de ‘trage wegen’. De 
bewegwijzerde wegen zijn goed voor meer dan 6 km wandelplezier!

Welke dossiers zijn in uitvoering of staan 
nog op stapel?
• de vernieuwing van de Keibergstraat
• de vernieuwing van de centrumstraten in Bekegem
• de herinrichting van de site Stationsput met de focus op de ‘beleving’ van het landschap
• …

Uitbreiding ambachtelijke zone 
Fabriekweg
De procedure voor de uitbreiding van de 
ambachtelijke zone ‘Fabriekweg’ startte 
in 2012. We zijn nu in de laatste fase. Het 
openbaar onderzoek is afgesloten en de 
adviezen voor uitvoering van de hogere 
overheden en de GECORO zijn gunstig. 
De huidige ambachtelijke zone 
wordt daardoor uitgebreid tot aan de 
Zedelgemsesteenweg. De voorrang zal 
gegeven worden aan lokale bedrijven. 
Er wordt een bijzondere aandacht besteed 
aan de landschappelijke integratie van 
het terrein met de Groene 62. 
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