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Voorwoord

Beste inwoner van onze gemeente
We zijn halfweg de gemeentelijke legislatuur met W.I.T. en Liberaal
2018 als coalitiepartner in de meerderheid. Zoals afgesproken was er
een wissel van de burgemeester op 1 januari 2022. De ambtsperiode
van burgemeester Jan Bekaert speelde zich vooral af in volle Coronatijd. Beleid voeren
met deze pandemie op de achtergrond was niet eenvoudig. En toch mogen we stellen dat
dankzij de gedrevenheid en kennis van burgemeester Jan Bekaert onze gemeente in veilige
en goede handen was. Vele zaken uit het beleidsplan zijn gerealiseerd of zitten in de fase
van uitvoering. Jan … heel veel dank voor je engagement als burgemeester! We rekenen
nu verder op jou als eerste schepen. Uiteraard wens ik de nieuwe burgemeester Lieven
Cobbaert alle succes toe. Hij kan verder rekenen op de steun van W.I.T.
Ik dank ook Isabel Deceuninck die wegens een verhuis afscheid heeft moeten nemen van
haar mandaat als gemeenteraadslid. Ik waardeer ten zeerste haar enthousiasme tijdens haar
periode als raadslid.
Eddy Laga
Voorzitter W.I.T.

Een terugblik op het burgemeesterschap van Jan Bekaert.

Informatiebrief

WERKEN AAN ICHTEGEMS TOEKOMST = WERKEN AAN IEDERS TOEKOMST

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

Jan, hoe heb je het burgemeesterschap de voorbije drie jaren
ervaren?
Als een rollercoaster. Bij het begin van mijn ambtstermijn was ik nog
heel actief in de apotheek. Ik ondervond spoedig dat de combinatie
met het burgmeesterschap heel moeilijk was. Je kan nu eenmaal
niet deze twee jobs voor de volle 100% tegelijk uitvoeren. Ik
besliste daarom om me terug te trekken uit de apotheek om zo mijn
tijd volop te kunnen besteden aan mijn taak als burgemeester. En dat bleek nodig te zijn.
Begin 2020 werden we immers geconfronteerd met het corona-virus en dat beestje heeft ons
overdonderd.
De bevolking spreekt over jou als de ‘corona-burgemeester’. Terecht?
Door de omstandigheden ben ik dat geworden. Gelukkig kon ik rekenen op een goed werkend
gemeentelijk crisisteam en op de steun van de collega’s schepenen. Ook een dikke pluim
voor onze gemeentelijke diensten. Zij hebben een immens werk verricht in soms moeilijke
omstandigheden. Mijn medische achtergrond heeft me zeker ook geholpen. Daardoor was ik
soms iets meer op mijn qui-vive dan anderen. Temeer omdat de richtlijnen die van de centrale
overheid kwamen niet altijd eenduidig waren of soms heel laat werden bekend gemaakt.
Geef toe dat het niet leuk is om nu en dan in te grijpen in geplande evenementen en het
verenigingsleven. Ik beken dat ik op mijn hoede ben voor wat nog op ons afkomt!
Hoe staat het met de uitvoering van het beleidsplan? Wat is er al gerealiseerd?
Corona zorgt voor enige vertraging, maar we hopen binnen de voorziene tijdslimieten te
blijven. Heel veel zaken zullen in de komende drie jaar worden gerealiseerd. Het is nu
eenmaal zo dat de planning en de voorbereiding heel wat tijd vraagt. Ik ben wel fier op
wat komt. Maar in de voorbije jaren is ook al wat gebeurd of is in uitvoering. Bij voorbeeld:
verbeteringswerken aan de sporthal van Eernegem, het samenbrengen van de technische
diensten op één locatie, de vernieuwing van het KSA-gebouw in Ichtegem, de herinrichting
van de site rond de Stationsput, de vernieuwing van de Keibergstraat …
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Wat mogen we nog verwachten in de komende jaren?
Ik som voor de vuist weg op. Op de plaats van het oud gemeentehuis komt site Bruwier met een polyvalente zaal, het sociaal huis en het lokaal dienstencentrum. Er komt een permanent loket waar de
bevolking steeds terecht kan. De jeugdsite in Eernegem is nu immers al in de startfase. Fase 3 van de
Fabrieksweg met een nieuw containerpark wordt uitgerold. De verbouwing en renovatie
van de gemeentelijke basisschool Mozaïek wordt indrukwekkend. De eerste werken voor de
dorpskernvernieuwing in Ichtegem komen in uitvoering. In het centrum van Bekegem komt er
een ruime parkeerplaats. De aanleg van een overstromingsgebied in Ichtegem moet ons voor
waterellende behoeden.
Dat zal geld kosten?
Ja … maar alles is goed begroot en je mag er zeker van zijn dat onze gemeente financieel heel
gezond is. Daar waak ik heel sterk over. We hebben zelfs de algemene gemeentebelasting
kunnen verlagen.
Welke rol speelde je als burgemeester bij de uitvoering van het beleid?
Een burgemeester is een coach. Die moet zorgen dat de beleidsploeg aan hetzelfde zeel trekt.
En toegegeven: er is een heel goede verstandhouding onder de schepenen. Alles gebeurt en
wordt beslist in onderling overleg en volle openheid naar elkaar toe. Ik heb andere tijden
meegemaakt. Ik kon daarbij rekenen op een zeer goede samenwerking met de gemeentelijke
diensten.
En nu Jan? De toekomst?
Ik blijf aan boord maar nu als eerste schepen. Ik wens de nieuwe burgemeester Lieven
alle succes. Ik ben ervan overtuigd dat we verder in een goede verstandhouding kunnen
samenwerken, net zoals in de voorbije drie jaren.

Schepen Celesta Muylle over
haar beleidsdomeinen.
Celesta, hoe kijk je terug op de Covid-pandemie?
We kunnen er niet omheen: de laatste twee jaar was het anders besturen
doordat Covid 19 grotendeels de spelregels bepaalde. Als schepen was
ik getuige van de veerkracht, creativiteit en volharding van veel mensen in
verschillende domeinen. Ik denk hierbij aan ons gemeentelijk personeel,
schooldirecties, leerkrachten en kinderen en de talloze vrijwilligers van
ons uitgebreid verenigingsleven.
De manier waarop zij allen met steeds weer veranderende situaties en nieuwe uitdagingen
omgingen dwingt bewondering en respect af. Ik hoop dat het nieuwe jaar voor iedereen
gevuld mag zijn met plannen en projecten, maar vooral met veel fijne familie- en
vriendschapsmomenten.
Welke uitdagingen zijn er in het beleidsdomein ‘milieu’?
Door de ondertekening van het burgemeestersconvenant nemen wij ook op lokaal niveau onze
verantwoordelijkheid voor het terugdringen van de CO2-uitstoot en de klimaatveranderingen.
Acties hierrond zijn terug te vinden in heel wat van onze beleids-domeinen: de
nieuwbouwprojecten worden bijna energieneutrale gebouwen, ons wagenpark vergroent. De
inwoners zullen gebruik kunnen maken van een elektrische deelauto …
Het overstomingsgebied in Ichtegem zal niet alleen het centrum behoeden voor overstromingsgevaar maar ook een groene oase worden, pal in het centrum van het dorp.
Het terugdringen van ons restafvalcijfer vormt een grote uitdaging. Als gemeente scoren we
hier niet goed. We moeten met z’n allen beter sorteren of ons koopgedrag aanpassen en
afval vermijden. Een dikke pluim ook aan het netwerk van mooimakers in de actie tegen het
zwerfvuil.
Welke infrastructurele acties zijn er op
komst in het gemeentelijk onderwijs?
Er is een investering van 4 500 000 euro
voor de nieuwbouw en het renovatieproject
van de gemeenteschool ‘de Mozaïek’. We
kunnen spreken van een totaal vernieuwd
eigentijds schoolgebouw. Maar ook voor ‘de
Bever’ investeren we in een slaapklas en in
een herinrichting van de speelplaats en het
speelplein.
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Welke culturele acties zijn nieuw of blijvend, ondanks de beperkingen door Covid?
‘Wiek Fantastiek’ was een nieuw en succesvol initiatief. We brengen mensen samen rond
een laagdrempelig evenement. De kunstambachtenbeurs werd in een volledig nieuw kleedje
gestoken en opgewaardeerd. De erfgoedbrochures zijn erg gewaardeerd en worden nog
uitgebreid.

CURIEU

CURIEUS

De jeugdsite en de armoedebestrijding zijn belangrijke
prioriteiten in het sociaal beleid
van schepen Willy Hosten.
Willy, kan je iets meer vertellen over de bouwwerken nabij het sport-centrum van
Eernegem?
In dit gebouw - bouwstart in het voorjaar 2022 - komt een nieuwe locatie voor de buitenschoolse
opvang ‘De Kornuit’ en komen er aangepaste lokalen voor de speelpleinwerking en voor de
jeugdverenigingen. De bestaande loods wordt gerenoveerd tot een polyvalente speelruimte
van 400 m2. In de nieuwe aanbouw komen er aangepaste ruimtes voor de buitenschoolse
opvang met onder andere een kleuterruimte. Het huidig gebouw van de Kornuit wordt een
heem voor de Chiro. Alle jeugdverenigingen zullen mits de nodige afspraken in het weekend
ook in de loods terecht kunnen. Een kindvriendelijk speelterrein zal uitnodigen tot avontuurlijk
spelen! Echt iets waar ik naar uitzie!
Het sociaal beleid zet sterk in op de armoedebestrijding. Kan je daarvan enkele
voorbeelden geven?
Om de kinderarmoede te bestrijden hebben we een systeem met de scholen opgezet zodat
alle kinderen uit ons doelpubliek een warme maaltijd op school kunnen eten voor 1 euro.
We zijn ook volop bezig met het uitproberen van onze sociale kruidenierswinkel ‘komEET’.
Cliënten kunnen er nu al terecht om voedingsmiddelen op te halen tegen een beperkte prijs
of ook gratis, wel met een beperkt weekbudget. Zo kunnen ze zelf producten kiezen die ze
ook gebruiken en gaat er niets verloren. Daarnaast is er een ontmoetingsruimte waar ze
bij een kop koffie terecht kunnen voor een babbel met onze vrijwilligers en eventueel ook
hulpverleners kunnen ontmoeten.

W.I.T.-mandatarissen aan het woord:
David Van Moerkercke (gemeenteraadslid)
Ichtegem is een mooie gemeente om in te wonen. Echter is zwerfvuil
en sluikstorten voor mij en voor vele inwoners een doorn in het oog. De
afgelopen 2 jaar is het er volgens de laatste cijfers van OVAM helaas
niet beter op geworden met een (jaar)gemiddelde van 3,44 kilogram aan
zwerfvuil en 4,48 kilogram aan sluikstort per persoon. Het opruimen en
verwerken kost ons 32,83 euro per inwoner per jaar.
Onze gemeente sloot zich jaren geleden aan bij ‘de Statiegeldalliantie’ (met de vraag om
statiegeld op alle plastic flessen én blikjes in te voeren) in de hoop hiermee de strijd tegen het
zwerfvuil verder aan te gaan. Jammer, maar tot op heden beweegt er weinig op Vlaams niveau.
Naast de zwerfvuilacties van scholen, (milieu)verenigingen en de bestendige opruiming van
zwerfvuil en sluikstorten door de gemeentelijke diensten, zijn er ook tal van ‘Mooimakers’ actief
op onze gemeente. Vrijwilligers die logistiek ondersteund worden door onze gemeente en op
regelmatige tijdstippen zwerfvuil opruimen in een bepaalde straat/buurt naar hun keuze. Ik doe
een oproep om ook Mooimaker te worden (gewoon even contact opnemen met de gemeentelijke
milieudienst) om zo samen met mij en mijn collega’s onze gemeente mooi te houden.
Dieter Debacker (gemeenteraadslid)
Zoals bij de coalitievorming afgesproken werd, heb ik begin januari
mijn mandaat als voorzitter van de gemeenteraad doorgegeven aan
de coalitiepartner. Ik heb er altijd naar gestreefd dat iedere partij zijn
standpunten naar voor kon brengen en dat er steeds respectvol naar elkaar
geluisterd werd. Aan de reacties op de laatste gemeenteraad te horen ben
ik in dit doel geslaagd. Als ex-voorzitter blik ik dan ook tevreden terug op
deze periode.
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In de verkeerscommissie kan ik een belangrijke bijdrage leveren aan het verkeersveiliger
maken van onze gemeente. Het verder invoeren van fietsstraten, het accentueren van de
schoolomgevingen door de felrode beschildering van de openbare weg en recentelijk nog het
herstellen van de dynamische verkeersborden zijn maatregelen waarmee we ervoor zorgen
dat fietsers en schoolgaande jeugd zich weer heel wat veiliger op straat en naar school
kunnen begeven.
We hebben in onze gemeente een boon voor onze kinderen en jongeren. Denk maar aan de
renovatie van GBS de Mozaïek, de bouw van de jeugdsite in Eernegem, de renovatie van het
KSA heem in Ichtegem. Telkens fantastische projecten die onze jongste inwoners ten goede
komen. Hierbij mogen we echter ook onze studenten niet vergeten. In deze tijd van blok en
examens zijn steeds meer studenten vragende partij om samen te kunnen studeren. Meer en
meer (omliggende) gemeentes stellen hiervoor publieke ruimtes open. Ik wil me inzetten dat
ook ons gemeentebestuur dit in de toekomst mogelijk maakt.
Ik wens de W.I.T.-Liberaal 2018 coalitie nog een vruchtbare verderzetting van het beleid, de
oppositie een periode van vooral constructief oppositie voeren en u, alle burgers, veel momenten
van (onverwacht) geluk.
Koen Gadeyne (gemeenteraadslid)
Ik wens dat we in het nieuwe jaar elkaar weer meer mogen ontmoeten!
Ik ben een mens en heb nood aan sociale en fysieke contacten. Ik wil
horen wat er leeft onder de bevolking en wil dit meenemen in ons beleid.
Ontmoeting en inspraak is iets wat ik hoog op de agenda wil plaatsen. Ik
ijver ervoor dat de vele mooie plekjes op onze gemeente verder uitgebouwd
en mooi onderhouden worden.
Ik hoop dat we zonder al te veel vertraging kunnen bouwen aan de jeugdsite
in Eernegem: een plek waar creativiteit in zijn puurste vorm kan ontplooid worden. Waar
kinderen en jongeren kunnen zijn wie ze willen zijn en ouders erop kunnen vertrouwen dat ze
veilig zijn. Een sterk jeugd-, sport- en veiligheidsbeleid zijn daar belangrijk voor. Daarvoor kan
je zeker op mijn steun en inzet rekenen.
Luc Provoost (gemeenteraadslid)
Wie mij kent, weet dat ik een man ben van weinig grote woorden. Maar dat
ik graag onder de mensen vertoef, is een feit. Daar ervaar ik de polsslag
van de burger. Wat ik wil, is dat de zaken vooruit gaan. En dat probeer ik
door van tijd tot tijd aan de mouw te trekken van het Schepencollege om
bepaalde dossiers onder de aandacht te brengen. Energie en openbare
werken liggen me dan ook nauw aan het hart.
Ik volg daarom ook stipt de verslagen van het Schepencollege op om
hen daarna te wijzen op bepaalde moeilijkheden of mogelijkheden. Waar
ik vooral op toezie is dat het gemeentebeleid rechtvaardig is en dat deze beslissingen ten
dienste staan van alle inwoners. Mijn engagement in de toekomst ligt verder in deze lijn:
‘aanspreekbaar zijn voor de mensen’, vooral ijveren voor een goede dienstverlening en dus
ook voor ouderen die het computertijdperk niet machtig zijn. Een persoonlijke aanpak dus!
Antoon Calus (lid bijzonder comité)
Het is cliché, toch wens ik iedereen een goede gezondheid, zowel mentaal
als lichamelijk.
Als we ons goed voelen kunnen we veel aan en kan alles in de plooi vallen
zowel op beroeps als familiaal vlak. Daarnaast hoop ik met iedereen dat we
eindelijk het virus overwinnen zodat we weer zonder beperkingen kunnen
leven.
Als lid van het Bijzonder Comité beloof ik mij het volgende jaar opnieuw in te zetten om het
welzijn van vele mensen te helpen verbeteren, waar het kan, want voor veel mensen zijn het
minder gemakkelijke tijden.
Sylvie Verschoore (lid bijzonder comité)
Mijn wensen voor 2022? Dat iedereen zich geliefd mag voelen want
veel mensen moesten dit vorig jaar voor een stuk missen. Ik wens ook
verdraagzaamheid en geduld, dat is belangrijk in deze tijd. Maar ik wens
iedereen vooral een goede gezondheid, veel liefde, warmte, weinig zorgen
en een grote portie geluk!
Dit jaar wil ik me graag met evenveel toewijding blijven inzetten in het
Bijzonder Comité van de Sociale dienst, met evenveel enthousiasme voor mijn klas staan en
als dierenvriend zou ik ook graag een steentje bijdragen voor het welzijn van de dieren.
www.witteke.be

www.facebook.com/WIT.Ichtegem

www.twitter.com/WITIchtegem

