
het witteke
w w w. w i t t e ke . b e

J
A

A
R

G
A

N
G

 2
3

  
• 

N
R

 1
J

A
N

U
A

R
I 

2
0

2
0

W
E

R
K

E
N

 A
A

N
 I

C
H

T
E

G
E

M
S

 T
O

E
K

O
M

S
T

 =
 W

E
R

K
E

N
 A

A
N

 I
E
D
E
R
S

 T
O

E
K

O
M

S
T

In
fo
rm

at
ie
br
ie
f

In dit nummer:

Voorwoord 1

Enkele acties uit ons groen beleid 2

De dorpskern van Ichtegem vernieuwt! 2

Nieuwe huisvesting voor de kinderopvang 
en de jeugd- 
bewegingen in Eernegem 2

De Stationsput: een oase van rust met een 
uitkijktoren! 2

‘Een huis van het kind’ voor ouders met 
kinderen 3

Beste inwoner 

W.I.T. houdt eraan om onze inwoners op geregelde tijdstippen 
informatie te verstrekken over het gemeentelijk beleid dat wij met 
de W.I.T.-schepenen en de W.I.T-leden van de gemeenteraad en 
het bijzonder comité voeren. Dat doen we samen en in goede 
verstandhouding met de collega’s van de coalitiepartner ‘Liberaal 
2018’.

Ik ben fier dat ik  jullie een ambitieus beleidsplan voor de komende vijf jaar kan voorleggen. 
In dit WITTEKE stellen we een aantal belangrijke acties voor uit het lijvig document.  
Als je alle doelen en acties wil kennen uit het globaal beleidsplan, dan kan je deze lezen op 
www.ichtegem.be/besturen/beleidsdocumenten.

Ik ben bijzonder verheugd dat we de investering van 31 miljoen euro kunnen realiseren 
zonder de belastingen te verhogen. We hebben alles goed berekend en de ramingen 
met de nodige voorzichtigheid en reserves opgesteld. Op het einde van de legislatuur in 
2024 zal de gemeentekas er evenwichtig en financieel gezond uitzien.

Vele groeten

Jan Bekaert
Jullie burgervader 
W.I.T.
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Enkele acties uit ons groen beleid.
We ondertekenen het burgermeesterconve-
nant voor klimaat en energie 2030.  
We gebruiken en propageren zoveel als 
mogelijk ‘groene stroom’. We ‘vergroenen’ 
het gemeentelijk wagenpark. De bestaande 
lampen van onze openbare verlichting 
vervangen we systematisch door led-lampen. 

Er komt een nieuw en moderner recyclagepark 
(containerpark) in de Fabriekweg. 
We voeren campagnes om de hoeveelheid 
restafval te doen slinken. 

Nieuwe huisvesting voor de kinderopvang 
en de jeugdbewegingen in Eernegem!
Nabij het sportcentrum te Eernegem wordt er een 
‘jeugdsite’ ingericht. De jeugdbeweging Chiro zal na 
aanpassingswerken haar intrek kunnen nemen in 
‘de villa’, momenteel nog in gebruik door de Kornuit. 
De buitenschoolse kinderopvang ‘De Kornuit’ en de 
speelpleinwerking ‘Leutegem’ zullen een degelijk en 
eigentijds onderkomen vinden in de nieuwe lokalen. 

Het KSA-heem in Ichtegem wordt gerenoveerd zodat het voldoet aan de huidige veilig-
heidseisen.

De speelpleinen nabij de sportcentra krijgen een update!

De dorpskern van Ichtegem 
vernieuwt!
Het huidige gemeentehuis in Ichtegem gaat tegen de vlakte. Op deze plaats komt 
‘de Bruwiersite’. In dit gebouw komen er onder andere het Lokaal Dienstencentrum 
en vergaderlokalen. Er zal een polyvalente zaal zijn waar culturele activiteiten als 
tentoonstellingen en podiumkunsten in kunnen plaatsvinden. De inwoners van de 
deelgemeente Ichtegem zullen er blijvend terecht kunnen voor hun administratieve 
zaken, met andere woorden de loketfunctie is verzekerd. Alle diensten van het 
Sociaal Huis en Sociale Dienst zullen er ook een onderdak vinden.

Na inspraak van de bevolking wordt de dorpskern (de marktsite) heringericht. 

De bibliotheek verhuist naar het bestaande cultureel centrum ‘De Ster’. 

De Stationsput:  
een oase van rust  
met een uitkijktoren!
De omgeving van de Stationsput blijft een plaats om van 
de natuur te genieten in een rustige sfeer. De huidige 
vervallen pompentoren wordt omgebouwd tot een 
uitkijktoren, waarbij je een prachtig zicht zal krijgen over 
het polderlandschap.



 PA G I N A 3 J A A R G A N G  2 3    N R  1

CURIEUS

C
U
R
IEU

‘Een huis van het kind’ voor ouders met 
kinderen. 
Alle initiatieven op onze gemeente voor 
kinderen en jongeren worden gecentraliseerd 
in één dienst onder leiding van een coördinator. 
We streven een betere dienstverlening 
na en een betere samenwerking tussen de verschillende actoren: de bibliotheek,  
de buitenschoolse kinderopvang, de scholen, de jeugdbewegingen, de verenigingen,  
de ouders …  Zo hopen we alle ouders te kunnen ondersteunen bij de opvoeding van hun 
kinderen, de kinderarmoede daadwerkelijk te bestrijden en ondersteuning te geven aan 
kwetsbare gezinnen. 

Aandacht voor de sporters! 
De sporthal van Eernegem krijgt een nieuwe bevloering en een nieuw dak.  
Er komen eveneens bijkomende kleedkamers.

Je mag er zeker van zijn dat we het huidige rijk gemeentelijke aanbod aan 
sportinitiatieven, sportlessen en –kampen behouden en indien mogelijk nog 
uitbreiden. Als de noodzaak zich voordoet zullen we de buitensportterreinen 
vernieuwen.

Ichtegem: een warme en  
zorgzame gemeente
Onze gemeente werkt actief mee om de eerstelijnszone Houtland – Polder te doen slagen. 
Dat gaat o.a. over de verdere uitbouw van een huisartsenwachtpost voor de regio, maar 
vooral over een betere coördinatie en samenwerking tussen alle personen en diensten die 
bij de zorg, ook de geestelijke gezondheidszorg en zeker ook de thuiszorg, betrokken zijn.

We voorzien nog meer initiatieven van ons Lokaal Dienstencentrum, waarbij we de 
senioren nog actiever betrekken. Maar niet alleen de senioren, allen die willen genieten van 
een gezellige babbel, een leuke of interessante activiteit of vorming, een lekkere maaltijd, …  
zijn er heel welkom! Voor zij die het moeilijk hebben om zich te verplaatsen naar het 
dienstencentrum zoeken we een oplossing. 

Veiligheid en mobiliteit zijn belangrijke 
aandachtspunten!
Er komt een oplossing voor de parkeerproblematiek in het centrum van Bekegem. 

We leggen een prioriteitenlijst aan van te herstellen voetpaden. De renovatie van deze 
voetpaden en ook van gemeentelijke wegen voeren we systematisch uit. 

De Kortemarkstraat en het fietspad langs deze weg worden vernieuwd. Het bestaande 
netwerk aan trage wegen breiden we nog uit.  

In samenspraak met de overheidsdienst ‘Wegen en Verkeer’ zoeken we naar een oplossing 
voor het druk en gevaarlijk verkeer in de Aartrijkestraat. 

Een betere en grotere inzet van camera’s kan de veiligheid tijdens evenementen en 
organisaties verhogen.

 

www.witteke.be www.twitter.com/WITIchtegemwww.facebook.com/WIT.Ichtegem
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W.I.T. mandatarissen en bestuursleden

Belangrijke inspanningen voor ons 
onderwijs!
Er gaan ingrijpende verbouwingen door in de gemeentelijke bassischool ’t 
Mozaïek. Er komt een uitbreiding van het aantal klaslokalen en sommige 
lokalen krijgen een renovatiebeurt. De sanitaire ruimtes worden er vernieuwd.  
We plannen een overdekte kleuterspeelplaats. De fietsenstalling en de refter verruimen. 

We zetten verder in op 
een goed flankerend 
onderwijsbeleid. We be- 
trekken de scholen van 
de andere netten in tal 
van gemeentelijke initia- 
tieven en ondersteunen 
de acties die zij inrichten.  

Meer inspraak van de burger en een vlotte 
communicatie!
We willen echt rekening houden met de opmerkingen en suggesties van onze inwoners. 
Daarom bevragen we op regelmatige tijdstippen de bevolking over belangrijke thema’s via 
het platform: www.ichtegeminspireert.be. We luisteren aandachtig naar de voorstellen uit 
de adviesraden en proberen die zoveel als mogelijk te integreren in het beleid.

Voorafgaand aan belangrijke beslissingen zoals het herinrichten van de dorpskern of 
het vernieuwen van straten, brengen we de inwoners samen om hen te informeren en te 
luisteren naar hun grieven of vragen. 

We zoeken naar mogelijkheden om de bestaande informatiedoorstroming nog meer uit te 
breiden. Een meer buurtgerichte communicatie is ons streefdoel.  

Jan  
BEKAERT

BURGEMEESTER
 

0485 69 52 95 
jan.apo.bekaert 

@telenet.be

Celesta
MUYLLE
SCHEPEN 

 
0472 54 75 57 
celestamuylle 
@hotmail.com

Willy
HOSTEN
SCHEPEN

 
0477 77 20 76 
willy.hosten24 
@gmail.com

Dieter  
DEBACKER
VOORZITTER  

GEMEENTERAAD
0496 51 48 73

dieter@ 
debacker.eu

David VAN  
MOERKERCKE

GEMEENTE- 
RAADSLID

0486 10 00 69
david_van_moerkercke 

@hotmail.com

Luc  
PROVOOST
GEMEENTE- 
RAADSLID

0470 09 82 87
lucnicoleprovoost 

@skynet.be

Eddy  
LAGA

VOORZITTER 
W.I.T.

0475 26 11 01
eddylaga 

@proximus.be

Frederick  
CLAEYSSENS

PENNING-
MEESTER W.I.T.
0485 35 08 86

frederick.claeyssens 
@hotmail.com

Koen  
GADEYNE

ONDER- 
VOORZITTER
0468 12 44 80
koen.gadeyne 
@telenet.be

Ellen  
LIEVENS

ONDER- 
VOORZITTER
0477 59 89 21
lievensellen16 
@gmail.com

Hendrik  
D’HULSTER
SECRETARIS 

W.I.T.
0472 44 51 58

hendrik.dhulster 
@telenet.be

Antoon  
CALUS

LID BIJZONDER 
COMITÉ

0475 21 13 23
antoon.calus 
@telenet.be

Sylvie  
VERSCHOORE
LID BIJZONDER 

COMITÉ
0478 55 85 76

jufsylvie 
@hotmail.com

Isabel  
DECEUNINCK

GEMEENTE- 
RAADSLID

0496 47 83 95 
isabel.deceuninck 

@telenet.be


