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Voorwoord
Beste inwoner van onze gemeente.
Wat vliegt de tijd? W.I.T. maakt vanaf januari 2013 deel uit van
de bestuurlijke meerderheid van onze gemeente. Het is alsof
het gisteren was. En nu zijn we op het einde gekomen van
deze legislatuur. In oktober kiezen we allen voor een nieuw
gemeentebestuur.
Tijd om even achterom te kijken en na te gaan of we goed
hebben gewerkt. Ons motto voor de volgende verkiezingen
is immers ‘W.I.T. werkt!’. Ik meen toch te mogen besluiten dat
onze schepenen en raadsleden in de gemeenteraad en OCMW-raad dit voortreffelijk
hebben gedaan. Ik wil geen opsomming geven van al wat verwezenlijkt is … maar één
iets wil ik toch onder de aandacht brengen. Namelijk dat het financieel plaatje van
onze gemeente er nu veel beter voor staat dan zes jaar geleden. De leningslasten
zijn met 41 % gedaald en de schuldenlast per inwoner is maar eventjes met 58 %
naar beneden getuimeld. Eerlijkheidshalve moeten we toegeven dat we liefst al
verder wilden zijn in de realisatie van een aantal dossiers. Hier moeten we opboksen
tegen de trage administratieve molen. Enkele projecten staan stevig in de steigers
en zullen in de komende jaren hun voltooiing krijgen. Er is geen weg terug. Ik denk
onder andere aan de site Bruwier, het wachtbekken in Ichtegem en de renovatie van
huis Mahieu in Eernegem …
In dit Witteke laten we jullie met wat fotomateriaal kennis nemen van een aantal topics
waarvoor W.I.T. werkte. We streven geen volledigheid na, want dit is onmogelijk.
Wat we wel kunnen zeggen, is dat W.I.T. klaar staat om met dezelfde werkkracht en
overtuiging verder te besturen vanaf 2019.
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Informatiebrief

WERKEN AAN ICHTEGEMS TOEKOMST = WERKEN AAN IEDERS TOEKOMST

w w w. w i t t e k e . b e

We vroegen ons intern af waarin wij (W.I.T.) zich onderscheiden van andere partijen.
Met enige trots kunnen we zeggen dat wij ons nog altijd één team voelen en dat
wij als één team werken. We zijn – echt waar – nog altijd een vriendenploeg die op
een transparante wijze aan gemeentepolitiek willen doen. ‘Integer’ optreden en een
‘propere’ politiek voeren.
In naam van alle ‘WITTERS’ wens ik jullie allen een deugddoende vakantie.
Eddy Laga
voorzitter W.I.T.
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Dorpskern vernieuwing Bekegem
NIEUWSGIERI

Het heeft een aantal jaar geduurd vooraleer de werken in de dorpskern van Bekegem
waren afgerond, maar in april werden o.a. de vernieuwde Zilverstraat, Bevrijdingsweg,
Watervallestraat en Dorpsstraat plechtig geopend met een stoet onder leiding van fanfare
De Ware Vrienden en de reus Mutse. Onze kleinste deelgemeente kreeg een ware makeover en WIT is alvast trots op het resultaat!

NIEUWSGIERIG

Pompentoren Stationsput
De Pompentoren aan de Stationsput te Eernegem werd door
de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer opgenomen in
hun programma ‘Horizon 2025’, waarbij een netwerk van
uitkijktorens en belevingsplatformen over de ganse provincie
wordt uitgebouwd. Het project voorziet een nieuwe opbouw/
constructie op de bestaande, 8 meter hoge ‘pompentoren’. Het
nieuwe uitkijkpunt zal een uitzicht bieden op de Stationsput, de
voormalige spoorlijn Torhout-Oostende (Groene 62), de Gistelse
broeken en het plateau van Wijnendale.

Sporthal Ichtegem
De renovatiewerken aan de sporthal van Ichtegem zitten op schema. Tegen september
zouden de werken opgeleverd moeten worden. Ook budgettair zou het voorziene bedrag
van € 1.900.000 niet overschreden worden. WIT kijkt alvast uit naar de start van het nieuwe
sportseizoen!
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Energiebesparende maatregelingen
CURIEU

CURIEUS

Onze gemeenteraad heeft via de ondertekening van het Burgemeestersconvenant de belofte
op zich genomen om tegen 2020 een CO2-reductie van minstens 20% te realiseren door in
te zetten op energie-efficiëntie en gebruik van duurzame energiebronnen. WIT heeft er dan
ook voor gezorgd dat er dit jaar een ruim budget voorzien wordt voor energiebesparende
maatregelen. In de gebouwen van gemeente en OCMW wordt er o.a. geïnvesteerd in
zonnepanelen, stookplaatsrenovatie, vernieuwing van schrijnwerk en isolatie. Daarnaast
wordt de verouderde openbare verlichting aangepakt waarbij volop wordt ingezet op
overschakeling naar LED-verlichting. Tenslotte werd volop ingezet op de vergroening
van het gemeentelijk wagenpark en werd op het Kasseileggersplein een oplaadpaal voor
elektrische wagens geplaatst (en wordt er ook één voorzien in de deelgemeente Ichtegem).
Een belangrijke stap in de goede richting om ons beoogde doel te behalen.

Wegenwerken
WIT investeert verder in het onderhoud van onze (landelijke)
wegen. Dit jaar staan alvast de Blindenstraat, Hogebos,
Boomgaardstraat, Leugenboomstraat, Biezestraat, zijstraat
Kriekestraat, Oscar Willemstraat, ’s Gravendriesschelaan,
Korenstraat en de Schipleedstraat op het programma. Hiervoor
werd een budget van € 430.000 voorzien.

Bibliotheek Eernegem
Het bibliotheekfiliaal van Eernegem is onlangs verhuisd van het administratief centrum naar
de benedenverdieping van residentie Capri, op de hoek van de Westkerke- en Bruggestraat.
Spring gerust even binnen!

Veldemolenkapel

werkt

In het kader van klein religieus erfgoed wordt er binnen
de gemeente een kapellenplan opgesteld. Eigenaars die
hun kapel willen herstellen kunnen steeds bij de gemeente
terecht voor info en begeleiding tijdens het ganse proces.
Zo werden er ondertussen al een aantal kapellen
gerestaureerd. Dit jaar was dit de Veldemolenkapel.
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Trage wegen
BENIEUW

BENIEUWD

WIT blijft zich verder inzetten voor de Trage Wegen op
onze gemeente. Deze wegen worden namelijk heel vaak
gebruikt voor recreatie dicht bij huis. Want wat is er leuker
dan een fietstocht op zondag, een ommetje met de hond of
een avontuurlijk mountainbiketour langs onze trage wegen.
Bovendien zijn ze vaak ook levend erfgoed waarover heel
wat anekdotes en legendes bestaan. Daarnaast zijn deze
wegen ook van belang voor natuurontwikkeling en zijn
het veilige verbindingen voor zachte weggebruikers. We zijn dan ook fier dat dit jaar de
Bourgognewegel officieel werd ingehuldigd!

Drinkkraantjeswater
Ichtegem ondertekende onlangs het kraantjeswatercharter.
Hiermee engageert onze gemeente zich o.a. om in
de gemeentelijke gebouwen enkel kraantjeswater te
schenken als niet-bruisend water, verpakkingsafval te
voorkomen door het gebruik van een hervulbare drinkfles,
de drinkbeker (of alternatief) te stimuleren en het drinken
van kraantjeswater zoveel mogelijk te promoten bij het
gemeentepersoneel, onze scholen, verenigingen, lokale
bedrijven en onze inwoners. Bij deze!

Statiegeldalliantie
Zwerfvuil is een probleem die alle gemeenten in Vlaanderen treft, waaronder ook Ichtegem.
Uit een recente studie blijkt dat de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort neerkomt op een
kostprijs van ongeveer € 29,00 per inwoner. Door zwerfvuil wordt niet alleen het straatbeeld
ernstig aangetast. Het lege verpakkingsafval in de natuur leidt ook tot ernstige verstoring van
de flora en fauna, en veroorzaakt sterfte bij vee in de landbouw. Een structurele aanpak van
dit probleem is noodzakelijk en kan door de invoering van statiegeld. Het zwerfvuil bestaat
namelijk voor een groot deel (+/- 40%) uit drankverpakkingen van blikjes en PETflessen,
ondanks het feit dat er al jarenlang sensibiliserings- en opruimacties gevoerd worden. Onze
gemeente sloot zich dan ook onlangs met volle overtuiging aan bij de Statiegeldalliantie.

wenst alle inwoners een prettige vakantie!
werkt

