
Op de Kemmelberg kan het toerisme nieuwe impulsen gebruiken. De militaire toren is te 
koop. In samenwerking met de Provincie willen wij hier een nieuw initiatief ontwikkelen 
waarbij onze denkpiste uitgaat naar het Keltische verhaal van de Kemmelberg met zijn vele 
archeologische vondsten.

Het nieuwe Streekbezoekerscentrum in Kemmel heeft nood aan een atelierruimte voor edu-
catieve werking en een projectieruimte waar je een groep van 70 personen degelijk kan 

ontvangen. 

De lokale kleinhandel is een be-
langrijke schakel in de lokale eco-
nomie. De vestiging van nieuwe 
kleinhandelszaken willen we onder-
steunen met een startpremie.   

7. Het gezin telt ! 
De geboortepremie voeren we opnieuw in. De kosten van de dienstverlening (bv. tarie-
ven voor huwelijken en grafconcessies) brengen we omlaag naar een aanvaardbaar niveau. 
Voor het containerpark willen we de jaarlijkse premie opnieuw verhogen tot €25 per gezin.

De voor- en naschoolse kinderopvang, die in kostprijs werd verdubbeld, maken we betaal-
baar voor iedereen, ook voor wie het minder breed heeft. Bovendien willen we onderzoeken 
of de uren ’s morgens en ’s avonds uitgebreid dienen te worden.

We willen een volwaardig netwerk opzetten voor een laagdrempelige en betaalbare 
opvang voor kinderen die nog 
niet naar school gaan. Naast 
ondersteuning van private ini-
tiatieven denken we aan inzet 
van jongeren en senioren via het 
vrijwilligersstatuut.

De speelpleinwerking tijdens 
de schoolvakantie willen we in 
meer dorpen organiseren. Via de 
bibliotheek kan een uitleen- en 
ruildienst voor allerlei speelgoed 
worden opgezet.

8. Milieu en ecologie 
Onze ecologische voetafdruk willen we verder verkleinen. Bestaande installaties van de ge-
meente kunnen systematisch energiezuiniger worden gemaakt (ledlichten in gebouwen en 
openbare verlichting). We gaan meer inzetten op hernieuwbare energievormen door de 
inwoners te laten deelnemen in projecten van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. 

We willen initiatieven opzetten om in Heuvelland de korte keten te promoten (een plaat-
selijke boerenmarkt, een digitaal netwerk voor het bestellen van plaatselijke landbouwpro-
ducten) en de plaatselijke economie te versterken.

Ten slotte is het noodzakelijk dat er meer controle komt in samenwerking met de lokale po-
litie in de strijd tegen zwerfvuil en andere vormen van overlast (hondenpoep, lawaaihinder, 
fi etsers die toch op de rijbaan rijden waar een fietspad is….)

9. Veiligheid en mobiliteit
In Heuvelland hebben we een performante brandweer en dienst 100 waar we fier op mogen 
zijn. De brandweerhervorming mag geen afbreuk doen aan de inzet van de vele vrijwilligers. 
Het brandweermateriaal en -personeel blijft het best gespreid over de drie posten. Indien 
dat toch niet mogelijk zou zijn, moet er een nieuw arsenaal komen centraal in Heuvelland, 
vlot bereikbaar voor alle brandweerlieden. Enkel zo kan er snel en adequaat uitgerukt wor-
den over het volledige grondgebied.

De lokale politie moet zichtbaarder in het straatbeeld komen, ook buiten de dorpskernen en 
’s avonds en ’s nachts. 

De komende zes jaar kunnen we veel meer inzetten op vlot en veilig verkeer:
- het sneeuw- en ijsvrij maken van de wegen kan beter,
- degelijk onderhoud van alle bestaande fietspaden (o.a. meer veegbeurten),
- opmaak van een meerjarenplan in overleg met de Vlaamse Overheid om vrijliggende 

fi etspaden aan te leggen langs alle gewestwegen tussen de dorpen en naar de buur-
gemeenten,

- opmaak van een stappenplan om de al bestaande fietspaden langs gemeentewegen 
breder, vrijliggend en in asfalt te vernieuwen, 

- veiligere heraanleg van oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers (zeker bij de 
scholen), en herziening van de parkeerplaatsen voor mindervaliden in de dorpen,

- nagaan waar op bepaalde gewestwegen met een vrijliggend fietspad de maximumsnel-
heid opnieuw tot 90 km/u kan worden toegelaten, 

- beperkte straatverlichting tussen 23 u. en 5 u. in de dorpskernen en op gevaarlijke kruis-
punten en in gevaarlijke bochten.

Ook de mobiliteit wordt meer en meer een zorg, zeker nu de belbus al sterk is terugge-
schroefd. Overleg met De Lijn blijft noodzakelijk, maar we willen met de inwoners zelf uit-
kijken naar creatieve oplossingen. We stellen voor om in samenwerking met vrijwilligers een 
netwerk op te zetten voor autodelen of carpoolen en om het systeem van taxicheques uit te 
breiden. 

Een bezoek aan huis?

Wij zijn altijd bereid om op je vragen te antwoorden of ons programma toe te lichten. Als 
je een bezoek aan huis wenst, laat het ons dan gerust weten, via e-mail (info@heuvelland.
cdenv.be) of gewoon telefonisch aan één van onze kandidaten. We komen graag bij je langs.

www.heuvelland.cdenv.be

 1 • DEBERGH Geert

 2 • VANDELANOTTE Sarah

 3 • DEWULF Geert

 4 • VERHAEGHE Bart

 5 • CARDINAEL Carla

 6 • HASPESLAGH Xavier

 7 •  SIX Edward

 8 •  STRAGIER Claudine

 9 • GAUDISSABOIS Evelyne

 10 • VANRAES Françoise

 11 • DUHAYON Nathan

 12 • FOURNIER Marianne

 13 • DEMUYNCK Nicole

 14 • DERYCKERE Johan

 15 • ROUSEU Erwin

 16 • SIX Raymond

 17 • KNOCKAERT Sylvie

 18 • GHILLEMIJN Anitza

 19 • HEENS Bernard
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Beste inwoners van Heuvelland,

Jullie hebben intussen al kunnen kennismaken met de kandidaten op onze lijst. Samen  
vormen we een bekwame, hechte groep die voluit gaat voor een nieuw, creatief, dynamisch 
en toekomstgericht beleid in Heuvelland. 

Jullie mening is voor ons belangrijk. Eind vorig jaar stuurden we jullie onze enquête over 
het gemeentebeleid waarop jullie massaal hebben gereageerd. We hebben toen heel 
wat mooie voorstellen en tips gekregen die we in ons programma hebben verwerkt. Zo is 
ons programma ook dat van jullie. Het is een programma door en voor de mensen. Het is  
gedragen door al onze kandidaten en we zijn als één hecht team bereid ons ten volle 
hiervoor in te zetten. Ons programma staat borg voor de toekomst van onze kinderen en 
kleinkinderen, voor Heuvelland.

Ons team wil dit graag in overleg met jullie waarmaken!

We stellen het jullie graag voor en we vragen met vertrouwen jullie stem op 14 oktober.
 
 

CD&V Heuvelland: een sterk TEAM
1. Echte inspraak 
Bij nieuwe projecten gaan we vooraf alle adviesraden en al wie er belang bij heeft, bevragen  
vóór er gestart wordt met het uitwerken van de plannen. We denken hierbij aan grote  
wegenwerken, aan de herbestemming van de kerken, of de renovatie van ontmoetingscentra. 
De adviesraden en werkgroepen moeten daarbij kunnen overleggen vrij van elke politieke 
druk en achteraf duidelijk gebriefd worden over wat met hun advies gebeurt.

We willen dorpsraden opzetten met een budget om tot acties of nieuwe initiatieven over te 
gaan in overleg met het gemeentebestuur (dorpsverfraaiing, ruilen van diensten, repaircafé, 
ruilen van groenten, zwerfvuilactie, invoeren van zone 30, aanleg van picknickzones, onthaal 
nieuwe inwoners, …). 

Enquêtes voor de inwoners gaan we zowel digitaal als op papier voorzien, zodat iedereen er 
vlot kan aan deelnemen. 
Ook het gemeente- en OCMW-personeel moet door het bestuur in zijn kennis en inzet opnieuw 
worden erkend en gerespecteerd.

2. Betaalbaar en goed wonen
Een goede, warme thuis is voor iedereen belangrijk. Goed wonen vereist niet alleen een aan-
gename, veilige en goed uitgeruste woning, maar vooral een betaalbare woning. 
Wij gaan verder met de heffingen op leegstand en weloverwogen nieuwe verkavelingen  
worden onderzocht.

Niet alleen nieuwbouw 
telt. Verouderde wonin-
gen dienen gerenoveerd 
te worden. We gaan 
daarom een geheel van 
gemeentelijke premies 
uitwerken om hier nieuwe 
impulsen te geven. Dit 
moet o.a. jonge gezinnen 

en senioren de kans geven om hun woning beter aan te passen aan hun noden. 

Goed wonen betekent ook inzetten op betaalbare zorg voor al wie het nodig heeft. De ge-
meentelijke mantelzorgpremie voeren we opnieuw in voor wie thuis een hulpbehoevende 
verzorgt (en dit los van de Vlaamse premie die aan de hulpbehoevende zelf wordt uitge-
keerd). Daarnaast gaan we in het WZC te Wijtschate meer middelen voorzien en bijkomend 
verzorgend personeel aanwerven. Zo kan het werk er opnieuw beter georganiseerd worden 
met meer ruimte voor echt menselijk contact. 

De bejaardenwoningen van het OCMW te Westouter zijn dringend aan renovatie toe. Wij ma-
ken er werk van.

3. Aantrekkelijke en eigentijdse dorpen
We gaan opnieuw sterker inzetten op de aantrekkelijkheid van alle dorpskernen met be-
bloeming en zorg voor ons erfgoed. Het reglement op de geveltuintjes is aan aanpassing toe, 
zodat het stimuleert in plaats van afremt.
De dorpsbegraafplaatsen moeten in gebruik blijven en veel beter worden onderhouden. Ze 
moeten toegankelijker zijn voor wie minder mobiel is. 

In overleg met de bewoners kunnen in de vakantieperiode speelstraten worden ingericht. 
Voor de jongeren vanaf 12 jaar moeten zinvolle initiatieven worden uitgewerkt in nauwe  
samenwerking met de jeugdhuizen, de jeugdverenigingen en de jeugdraad. We denken 
daarbij niet alleen aan ontspannende activiteiten, maar ook aan sociale initiatieven (onder-
houd van speelpleintjes en jeugdlokalen, hulp in het WZC of de bibliotheek, het doen van 
boodschappen bij de plaatselijke kleinhandel voor wie dat zelf niet meer kan…). Het vrij-
willigersstatuut biedt de jongeren hier zeker heel wat kansen.

Grote rioleringswerken die door Vlaamse overheid worden uitgevoerd, moeten zoals vroeger 
opnieuw worden aangegrepen om de dorpskernen op te waarderen en verkeersveiliger te 
maken. Er zijn daarvoor trouwens heel wat subsidies te verkrijgen. We willen daarvan gretig 
gebruik maken.

Alle openbare gebouwen willen 
we vlot toegankelijk maken voor 
rolstoelgebruikers. Centraal in elk 
dorp willen we een oplaadpunt 
voor elektrische auto’s en fietsen, 
een fietsopblaaspunt en natuurlijk 
openbare toiletten.

De kerkgebouwen zijn beeldbepalend voor onze dorpen. Ze moeten behouden worden in 
hun erfgoedwaarde. Het zijn de enige ruimtes waar nog echt stilte te vinden is. Bij een even-
tuele herbestemming gaan we hiermee zeker rekening houden. 

De typische dorpszichten zijn een troef waar we zorg voor willen dragen. We mogen ze niet 
laten verstoren door appartementsblokken. Dat betekent niet dat er geen ruimte meer mag 
zijn voor moderne en eigentijdse architectuur. 

4. Versterking van het sociale leven
Dit komt jong en oud ten goede. We willen mensen meer met elkaar verbinden en daarin 
spelen het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers een cruciale rol.

Vrijwilligers leveren een onschatbare bijdrage aan de lokale gemeenschap. Wij willen dat 
sterker ondersteunen door met het sociaal huis een vrijwilligersloket op te richten. Al wie 
interesse heeft in vrijwilligerswerk (vraag of aanbod), kan er ter plaatse, via internet, via de 
sociale media of gewoon telefonisch terecht.

We willen de verenigingen in hun werking versterken. We gaan wifi, een geluidsinstallatie 
en projectiemogelijkheden voorzien in alle openbare gebouwen. De uitleendienst dient uit-
gebreid te worden en opnieuw gratis te zijn voor de verenigingen. In diverse ontmoetings-
centra en in de sporthal kan de akoestiek worden verbeterd. 

In de sporthal te Wijt-
schate willen we werk 
maken van een adequate 
verwarming. Ook andere 
sport infrastructuur 
moet worden aangepakt 
(o.a. de voetbalaccom-
modaties te Nieuwkerke 
en Westouter), zodat de 
sportverenigingen zich 
verder volwaardig kun-
nen ontplooien. Hiervoor 
kunnen subsidies aan-
gewend worden.

Evenementen van Heuvellandse verenigingen op gebied van muziek, theater, beeldende kunst, 
cultuur en sport willen we beter ondersteunen. Dit kan o.a. door de ontmoetingscentra gratis 
ter beschikking te stellen bij activiteiten voor het publiek. De gemeentelijke bibliotheek, die al 
een uitstekende reputatie heeft als organisator van culturele en vormende activiteiten, kan hier 
zeker een grote rol spelen. 

De jeugdverenigingen en de jeugdhuizen hebben recht op zoveel mogelijk eigen lokalen en 
dienen door de jeugdconsulent in hun werking te worden ondersteund. Zo kunnen we alle 
jongeren bereiken, ook deze met minder kansen. 

Wij gaan voor een seniorenconsulent die de noden en behoeften van de senioren in overleg 
met de seniorenverenigingen en de seniorenraad in kaart brengt, zodat het beleid daarop kan 
worden afgestemd (o.m. op vlak van mobiliteit, thuiszorg, ondervangen van vereenzaming…).

5. Een hart voor de landbouw en het landschap
De landbouw is in Heuvelland een belangrijke troef en Heuvelland telt nog heel wat familie-
bedrijven. Landbouwgrond die zo is ingetekend in het Gemeentelijk Structuurplan, moet 
landbouwgrond blijven. Daarnaast krijgen de bedrijfszetels de kans om nog uit te breiden. 
Alleen zo kan de landbouw zich toekomstgericht ontwikkelen. 

Het onderhoud van grachten, bermen en landbouwwegen zorgt voor vlot verkeer en goede 
waterafvoer, en kan beter. Ook watervoorziening wint aan belang.

Landschapszorg is een gezamenlijke taak met de landbouw. Dit gaat niet alleen over land-
schapsbedrijfsplannen, maar ook over erosiebestrijding. Wij vinden dat beide maatregelen 
opnieuw financieel door de gemeente kunnen worden ondersteund. Dit is niet alleen goed 
voor het landschap, maar versterkt ook het positieve imago van de landbouw, en meteen ook 
dit van Heuvelland. 

Afvalverwijdering is belangrijk. Wij opteren ervoor om de gratis aanlevering van gebruikte 
plastiekfolie uit te breiden tot 2 beurten per jaar, en de inzameling van medisch afval, die op 
ons voorstel werd ingevoerd, willen we blijven behouden.

6. Toerisme en lokale economie
Heuvelland beschikt over vele unieke troeven. De natuur, de stilte en de vergezichten. Onze 
geschiedenis: de Kelten, de woelige geuzentijd, de mijnenslag, de commandobunker... En 
natuurlijk de wijnbouw en de gastronomie. Dat alles willen we in ere houden en verder uit-
spelen als toeristische trekpleisters.

Wat wij niet hebben is waterrecreatie. Om deze leemte op te vullen stellen we voor om op de 
gemeentelijke grond (2 ha) langs de 
Pingelarestraat te Kemmel een ecolo-
gische zwemvijver aan te leggen met 
bijhorende accommodatie (eventueel 
in samenwerking met privépartners). 
Meteen kan dit bij grote droogte ook 
dienen als waterreservoir voor de 
landbouw.

HEUVELLAND

Vrijwilligers maken het verschil

Heuvelland is genieten!

Een hart voor landbouw

Investeren in zorg en welzijn

Gelukkig ouder worden
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met de seniorenverenigingen en de seniorenraad in kaart brengt, zodat het beleid daarop kan 
worden afgestemd (o.m. op vlak van mobiliteit, thuiszorg, ondervangen van vereenzaming…).

5. Een hart voor de landbouw en het landschap
De landbouw is in Heuvelland een belangrijke troef en Heuvelland telt nog heel wat familie-
bedrijven. Landbouwgrond die zo is ingetekend in het Gemeentelijk Structuurplan, moet 
landbouwgrond blijven. Daarnaast krijgen de bedrijfszetels de kans om nog uit te breiden. 
Alleen zo kan de landbouw zich toekomstgericht ontwikkelen. 

Het onderhoud van grachten, bermen en landbouwwegen zorgt voor vlot verkeer en goede 
waterafvoer, en kan beter. Ook watervoorziening wint aan belang.

Landschapszorg is een gezamenlijke taak met de landbouw. Dit gaat niet alleen over land-
schapsbedrijfsplannen, maar ook over erosiebestrijding. Wij vinden dat beide maatregelen 
opnieuw financieel door de gemeente kunnen worden ondersteund. Dit is niet alleen goed 
voor het landschap, maar versterkt ook het positieve imago van de landbouw, en meteen ook 
dit van Heuvelland. 

Afvalverwijdering is belangrijk. Wij opteren ervoor om de gratis aanlevering van gebruikte 
plastiekfolie uit te breiden tot 2 beurten per jaar, en de inzameling van medisch afval, die op 
ons voorstel werd ingevoerd, willen we blijven behouden.

6. Toerisme en lokale economie
Heuvelland beschikt over vele unieke troeven. De natuur, de stilte en de vergezichten. Onze 
geschiedenis: de Kelten, de woelige geuzentijd, de mijnenslag, de commandobunker... En 
natuurlijk de wijnbouw en de gastronomie. Dat alles willen we in ere houden en verder uit-
spelen als toeristische trekpleisters.

Wat wij niet hebben is waterrecreatie. Om deze leemte op te vullen stellen we voor om op de 
gemeentelijke grond (2 ha) langs de 
Pingelarestraat te Kemmel een ecolo-
gische zwemvijver aan te leggen met 
bijhorende accommodatie (eventueel 
in samenwerking met privépartners). 
Meteen kan dit bij grote droogte ook 
dienen als waterreservoir voor de 
landbouw.
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Beste inwoners van Heuvelland,

Jullie hebben intussen al kunnen kennismaken met de kandidaten op onze lijst. Samen  
vormen we een bekwame, hechte groep die voluit gaat voor een nieuw, creatief, dynamisch 
en toekomstgericht beleid in Heuvelland. 

Jullie mening is voor ons belangrijk. Eind vorig jaar stuurden we jullie onze enquête over 
het gemeentebeleid waarop jullie massaal hebben gereageerd. We hebben toen heel 
wat mooie voorstellen en tips gekregen die we in ons programma hebben verwerkt. Zo is 
ons programma ook dat van jullie. Het is een programma door en voor de mensen. Het is  
gedragen door al onze kandidaten en we zijn als één hecht team bereid ons ten volle 
hiervoor in te zetten. Ons programma staat borg voor de toekomst van onze kinderen en 
kleinkinderen, voor Heuvelland.

Ons team wil dit graag in overleg met jullie waarmaken!

We stellen het jullie graag voor en we vragen met vertrouwen jullie stem op 14 oktober.
 
 

CD&V Heuvelland: een sterk TEAM
1. Echte inspraak 
Bij nieuwe projecten gaan we vooraf alle adviesraden en al wie er belang bij heeft, bevragen  
vóór er gestart wordt met het uitwerken van de plannen. We denken hierbij aan grote  
wegenwerken, aan de herbestemming van de kerken, of de renovatie van ontmoetingscentra. 
De adviesraden en werkgroepen moeten daarbij kunnen overleggen vrij van elke politieke 
druk en achteraf duidelijk gebriefd worden over wat met hun advies gebeurt.

We willen dorpsraden opzetten met een budget om tot acties of nieuwe initiatieven over te 
gaan in overleg met het gemeentebestuur (dorpsverfraaiing, ruilen van diensten, repaircafé, 
ruilen van groenten, zwerfvuilactie, invoeren van zone 30, aanleg van picknickzones, onthaal 
nieuwe inwoners, …). 

Enquêtes voor de inwoners gaan we zowel digitaal als op papier voorzien, zodat iedereen er 
vlot kan aan deelnemen. 
Ook het gemeente- en OCMW-personeel moet door het bestuur in zijn kennis en inzet opnieuw 
worden erkend en gerespecteerd.

2. Betaalbaar en goed wonen
Een goede, warme thuis is voor iedereen belangrijk. Goed wonen vereist niet alleen een aan-
gename, veilige en goed uitgeruste woning, maar vooral een betaalbare woning. 
Wij gaan verder met de heffingen op leegstand en weloverwogen nieuwe verkavelingen  
worden onderzocht.

Niet alleen nieuwbouw 
telt. Verouderde wonin-
gen dienen gerenoveerd 
te worden. We gaan 
daarom een geheel van 
gemeentelijke premies 
uitwerken om hier nieuwe 
impulsen te geven. Dit 
moet o.a. jonge gezinnen 

en senioren de kans geven om hun woning beter aan te passen aan hun noden. 

Goed wonen betekent ook inzetten op betaalbare zorg voor al wie het nodig heeft. De ge-
meentelijke mantelzorgpremie voeren we opnieuw in voor wie thuis een hulpbehoevende 
verzorgt (en dit los van de Vlaamse premie die aan de hulpbehoevende zelf wordt uitge-
keerd). Daarnaast gaan we in het WZC te Wijtschate meer middelen voorzien en bijkomend 
verzorgend personeel aanwerven. Zo kan het werk er opnieuw beter georganiseerd worden 
met meer ruimte voor echt menselijk contact. 

De bejaardenwoningen van het OCMW te Westouter zijn dringend aan renovatie toe. Wij ma-
ken er werk van.

3. Aantrekkelijke en eigentijdse dorpen
We gaan opnieuw sterker inzetten op de aantrekkelijkheid van alle dorpskernen met be-
bloeming en zorg voor ons erfgoed. Het reglement op de geveltuintjes is aan aanpassing toe, 
zodat het stimuleert in plaats van afremt.
De dorpsbegraafplaatsen moeten in gebruik blijven en veel beter worden onderhouden. Ze 
moeten toegankelijker zijn voor wie minder mobiel is. 

In overleg met de bewoners kunnen in de vakantieperiode speelstraten worden ingericht. 
Voor de jongeren vanaf 12 jaar moeten zinvolle initiatieven worden uitgewerkt in nauwe  
samenwerking met de jeugdhuizen, de jeugdverenigingen en de jeugdraad. We denken 
daarbij niet alleen aan ontspannende activiteiten, maar ook aan sociale initiatieven (onder-
houd van speelpleintjes en jeugdlokalen, hulp in het WZC of de bibliotheek, het doen van 
boodschappen bij de plaatselijke kleinhandel voor wie dat zelf niet meer kan…). Het vrij-
willigersstatuut biedt de jongeren hier zeker heel wat kansen.

Grote rioleringswerken die door Vlaamse overheid worden uitgevoerd, moeten zoals vroeger 
opnieuw worden aangegrepen om de dorpskernen op te waarderen en verkeersveiliger te 
maken. Er zijn daarvoor trouwens heel wat subsidies te verkrijgen. We willen daarvan gretig 
gebruik maken.

Alle openbare gebouwen willen 
we vlot toegankelijk maken voor 
rolstoelgebruikers. Centraal in elk 
dorp willen we een oplaadpunt 
voor elektrische auto’s en fietsen, 
een fietsopblaaspunt en natuurlijk 
openbare toiletten.

De kerkgebouwen zijn beeldbepalend voor onze dorpen. Ze moeten behouden worden in 
hun erfgoedwaarde. Het zijn de enige ruimtes waar nog echt stilte te vinden is. Bij een even-
tuele herbestemming gaan we hiermee zeker rekening houden. 

De typische dorpszichten zijn een troef waar we zorg voor willen dragen. We mogen ze niet 
laten verstoren door appartementsblokken. Dat betekent niet dat er geen ruimte meer mag 
zijn voor moderne en eigentijdse architectuur. 

4. Versterking van het sociale leven
Dit komt jong en oud ten goede. We willen mensen meer met elkaar verbinden en daarin 
spelen het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers een cruciale rol.

Vrijwilligers leveren een onschatbare bijdrage aan de lokale gemeenschap. Wij willen dat 
sterker ondersteunen door met het sociaal huis een vrijwilligersloket op te richten. Al wie 
interesse heeft in vrijwilligerswerk (vraag of aanbod), kan er ter plaatse, via internet, via de 
sociale media of gewoon telefonisch terecht.

We willen de verenigingen in hun werking versterken. We gaan wifi, een geluidsinstallatie 
en projectiemogelijkheden voorzien in alle openbare gebouwen. De uitleendienst dient uit-
gebreid te worden en opnieuw gratis te zijn voor de verenigingen. In diverse ontmoetings-
centra en in de sporthal kan de akoestiek worden verbeterd. 

In de sporthal te Wijt-
schate willen we werk 
maken van een adequate 
verwarming. Ook andere 
sport infrastructuur 
moet worden aangepakt 
(o.a. de voetbalaccom-
modaties te Nieuwkerke 
en Westouter), zodat de 
sportverenigingen zich 
verder volwaardig kun-
nen ontplooien. Hiervoor 
kunnen subsidies aan-
gewend worden.

Evenementen van Heuvellandse verenigingen op gebied van muziek, theater, beeldende kunst, 
cultuur en sport willen we beter ondersteunen. Dit kan o.a. door de ontmoetingscentra gratis 
ter beschikking te stellen bij activiteiten voor het publiek. De gemeentelijke bibliotheek, die al 
een uitstekende reputatie heeft als organisator van culturele en vormende activiteiten, kan hier 
zeker een grote rol spelen. 

De jeugdverenigingen en de jeugdhuizen hebben recht op zoveel mogelijk eigen lokalen en 
dienen door de jeugdconsulent in hun werking te worden ondersteund. Zo kunnen we alle 
jongeren bereiken, ook deze met minder kansen. 

Wij gaan voor een seniorenconsulent die de noden en behoeften van de senioren in overleg 
met de seniorenverenigingen en de seniorenraad in kaart brengt, zodat het beleid daarop kan 
worden afgestemd (o.m. op vlak van mobiliteit, thuiszorg, ondervangen van vereenzaming…).

5. Een hart voor de landbouw en het landschap
De landbouw is in Heuvelland een belangrijke troef en Heuvelland telt nog heel wat familie-
bedrijven. Landbouwgrond die zo is ingetekend in het Gemeentelijk Structuurplan, moet 
landbouwgrond blijven. Daarnaast krijgen de bedrijfszetels de kans om nog uit te breiden. 
Alleen zo kan de landbouw zich toekomstgericht ontwikkelen. 

Het onderhoud van grachten, bermen en landbouwwegen zorgt voor vlot verkeer en goede 
waterafvoer, en kan beter. Ook watervoorziening wint aan belang.

Landschapszorg is een gezamenlijke taak met de landbouw. Dit gaat niet alleen over land-
schapsbedrijfsplannen, maar ook over erosiebestrijding. Wij vinden dat beide maatregelen 
opnieuw financieel door de gemeente kunnen worden ondersteund. Dit is niet alleen goed 
voor het landschap, maar versterkt ook het positieve imago van de landbouw, en meteen ook 
dit van Heuvelland. 

Afvalverwijdering is belangrijk. Wij opteren ervoor om de gratis aanlevering van gebruikte 
plastiekfolie uit te breiden tot 2 beurten per jaar, en de inzameling van medisch afval, die op 
ons voorstel werd ingevoerd, willen we blijven behouden.

6. Toerisme en lokale economie
Heuvelland beschikt over vele unieke troeven. De natuur, de stilte en de vergezichten. Onze 
geschiedenis: de Kelten, de woelige geuzentijd, de mijnenslag, de commandobunker... En 
natuurlijk de wijnbouw en de gastronomie. Dat alles willen we in ere houden en verder uit-
spelen als toeristische trekpleisters.

Wat wij niet hebben is waterrecreatie. Om deze leemte op te vullen stellen we voor om op de 
gemeentelijke grond (2 ha) langs de 
Pingelarestraat te Kemmel een ecolo-
gische zwemvijver aan te leggen met 
bijhorende accommodatie (eventueel 
in samenwerking met privépartners). 
Meteen kan dit bij grote droogte ook 
dienen als waterreservoir voor de 
landbouw.
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vormen we een bekwame, hechte groep die voluit gaat voor een nieuw, creatief, dynamisch 
en toekomstgericht beleid in Heuvelland. 

Jullie mening is voor ons belangrijk. Eind vorig jaar stuurden we jullie onze enquête over 
het gemeentebeleid waarop jullie massaal hebben gereageerd. We hebben toen heel 
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gedragen door al onze kandidaten en we zijn als één hecht team bereid ons ten volle 
hiervoor in te zetten. Ons programma staat borg voor de toekomst van onze kinderen en 
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Ons team wil dit graag in overleg met jullie waarmaken!

We stellen het jullie graag voor en we vragen met vertrouwen jullie stem op 14 oktober.
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vóór er gestart wordt met het uitwerken van de plannen. We denken hierbij aan grote  
wegenwerken, aan de herbestemming van de kerken, of de renovatie van ontmoetingscentra. 
De adviesraden en werkgroepen moeten daarbij kunnen overleggen vrij van elke politieke 
druk en achteraf duidelijk gebriefd worden over wat met hun advies gebeurt.
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Wij gaan verder met de heffingen op leegstand en weloverwogen nieuwe verkavelingen  
worden onderzocht.

Niet alleen nieuwbouw 
telt. Verouderde wonin-
gen dienen gerenoveerd 
te worden. We gaan 
daarom een geheel van 
gemeentelijke premies 
uitwerken om hier nieuwe 
impulsen te geven. Dit 
moet o.a. jonge gezinnen 

en senioren de kans geven om hun woning beter aan te passen aan hun noden. 

Goed wonen betekent ook inzetten op betaalbare zorg voor al wie het nodig heeft. De ge-
meentelijke mantelzorgpremie voeren we opnieuw in voor wie thuis een hulpbehoevende 
verzorgt (en dit los van de Vlaamse premie die aan de hulpbehoevende zelf wordt uitge-
keerd). Daarnaast gaan we in het WZC te Wijtschate meer middelen voorzien en bijkomend 
verzorgend personeel aanwerven. Zo kan het werk er opnieuw beter georganiseerd worden 
met meer ruimte voor echt menselijk contact. 

De bejaardenwoningen van het OCMW te Westouter zijn dringend aan renovatie toe. Wij ma-
ken er werk van.
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Dit komt jong en oud ten goede. We willen mensen meer met elkaar verbinden en daarin 
spelen het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers een cruciale rol.

Vrijwilligers leveren een onschatbare bijdrage aan de lokale gemeenschap. Wij willen dat 
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en projectiemogelijkheden voorzien in alle openbare gebouwen. De uitleendienst dient uit-
gebreid te worden en opnieuw gratis te zijn voor de verenigingen. In diverse ontmoetings-
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plastiekfolie uit te breiden tot 2 beurten per jaar, en de inzameling van medisch afval, die op 
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Heuvelland beschikt over vele unieke troeven. De natuur, de stilte en de vergezichten. Onze 
geschiedenis: de Kelten, de woelige geuzentijd, de mijnenslag, de commandobunker... En 
natuurlijk de wijnbouw en de gastronomie. Dat alles willen we in ere houden en verder uit-
spelen als toeristische trekpleisters.

Wat wij niet hebben is waterrecreatie. Om deze leemte op te vullen stellen we voor om op de 
gemeentelijke grond (2 ha) langs de 
Pingelarestraat te Kemmel een ecolo-
gische zwemvijver aan te leggen met 
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in samenwerking met privépartners). 
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Op de Kemmelberg kan het toerisme nieuwe impulsen gebruiken. De militaire toren is te 
koop. In samenwerking met de Provincie willen wij hier een nieuw initiatief ontwikkelen 
waarbij onze denkpiste uitgaat naar het Keltische verhaal van de Kemmelberg met zijn vele 
archeologische vondsten.

Het nieuwe Streekbezoekerscentrum in Kemmel heeft nood aan een atelierruimte voor edu-
catieve werking en een projectieruimte waar je een groep van 70 personen degelijk kan 

ontvangen. 

De lokale kleinhandel is een be-
langrijke schakel in de lokale eco-
nomie. De vestiging van nieuwe 
kleinhandelszaken willen we onder-
steunen met een startpremie.   

7. Het gezin telt ! 
De geboortepremie voeren we opnieuw in. De kosten van de dienstverlening (bv. tarie-
ven voor huwelijken en grafconcessies) brengen we omlaag naar een aanvaardbaar niveau. 
Voor het containerpark willen we de jaarlijkse premie opnieuw verhogen tot €25 per gezin.

De voor- en naschoolse kinderopvang, die in kostprijs werd verdubbeld, maken we betaal-
baar voor iedereen, ook voor wie het minder breed heeft. Bovendien willen we onderzoeken 
of de uren ’s morgens en ’s avonds uitgebreid dienen te worden.

We willen een volwaardig netwerk opzetten voor een laagdrempelige en betaalbare 
opvang voor kinderen die nog 
niet naar school gaan. Naast 
ondersteuning van private ini-
tiatieven denken we aan inzet 
van jongeren en senioren via het 
vrijwilligersstatuut.

De speelpleinwerking tijdens 
de schoolvakantie willen we in 
meer dorpen organiseren. Via de 
bibliotheek kan een uitleen- en 
ruildienst voor allerlei speelgoed 
worden opgezet.

8. Milieu en ecologie 
Onze ecologische voetafdruk willen we verder verkleinen. Bestaande installaties van de ge-
meente kunnen systematisch energiezuiniger worden gemaakt (ledlichten in gebouwen en 
openbare verlichting). We gaan meer inzetten op hernieuwbare energievormen door de 
inwoners te laten deelnemen in projecten van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. 

We willen initiatieven opzetten om in Heuvelland de korte keten te promoten (een plaat-
selijke boerenmarkt, een digitaal netwerk voor het bestellen van plaatselijke landbouwpro-
ducten) en de plaatselijke economie te versterken.

Ten slotte is het noodzakelijk dat er meer controle komt in samenwerking met de lokale po-
litie in de strijd tegen zwerfvuil en andere vormen van overlast (hondenpoep, lawaaihinder, 
fi etsers die toch op de rijbaan rijden waar een fietspad is….)

9. Veiligheid en mobiliteit
In Heuvelland hebben we een performante brandweer en dienst 100 waar we fier op mogen 
zijn. De brandweerhervorming mag geen afbreuk doen aan de inzet van de vele vrijwilligers. 
Het brandweermateriaal en -personeel blijft het best gespreid over de drie posten. Indien 
dat toch niet mogelijk zou zijn, moet er een nieuw arsenaal komen centraal in Heuvelland, 
vlot bereikbaar voor alle brandweerlieden. Enkel zo kan er snel en adequaat uitgerukt wor-
den over het volledige grondgebied.

De lokale politie moet zichtbaarder in het straatbeeld komen, ook buiten de dorpskernen en 
’s avonds en ’s nachts. 

De komende zes jaar kunnen we veel meer inzetten op vlot en veilig verkeer:
- het sneeuw- en ijsvrij maken van de wegen kan beter,
- degelijk onderhoud van alle bestaande fietspaden (o.a. meer veegbeurten),
- opmaak van een meerjarenplan in overleg met de Vlaamse Overheid om vrijliggende 

fi etspaden aan te leggen langs alle gewestwegen tussen de dorpen en naar de buur-
gemeenten,

- opmaak van een stappenplan om de al bestaande fietspaden langs gemeentewegen 
breder, vrijliggend en in asfalt te vernieuwen, 

- veiligere heraanleg van oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers (zeker bij de 
scholen), en herziening van de parkeerplaatsen voor mindervaliden in de dorpen,

- nagaan waar op bepaalde gewestwegen met een vrijliggend fietspad de maximumsnel-
heid opnieuw tot 90 km/u kan worden toegelaten, 

- beperkte straatverlichting tussen 23 u. en 5 u. in de dorpskernen en op gevaarlijke kruis-
punten en in gevaarlijke bochten.

Ook de mobiliteit wordt meer en meer een zorg, zeker nu de belbus al sterk is terugge-
schroefd. Overleg met De Lijn blijft noodzakelijk, maar we willen met de inwoners zelf uit-
kijken naar creatieve oplossingen. We stellen voor om in samenwerking met vrijwilligers een 
netwerk op te zetten voor autodelen of carpoolen en om het systeem van taxicheques uit te 
breiden. 

Een bezoek aan huis?

Wij zijn altijd bereid om op je vragen te antwoorden of ons programma toe te lichten. Als 
je een bezoek aan huis wenst, laat het ons dan gerust weten, via e-mail (info@heuvelland.
cdenv.be) of gewoon telefonisch aan één van onze kandidaten. We komen graag bij je langs.

www.heuvelland.cdenv.be

 1 • DEBERGH Geert

 2 • VANDELANOTTE Sarah

 3 • DEWULF Geert

 4 • VERHAEGHE Bart

 5 • CARDINAEL Carla

 6 • HASPESLAGH Xavier
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 8 •  STRAGIER Claudine

 9 • GAUDISSABOIS Evelyne

 10 • VANRAES Françoise

 11 • DUHAYON Nathan

 12 • FOURNIER Marianne

 13 • DEMUYNCK Nicole

 14 • DERYCKERE Johan

 15 • ROUSEU Erwin
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 18 • GHILLEMIJN Anitza

 19 • HEENS Bernard
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Op de Kemmelberg kan het toerisme nieuwe impulsen gebruiken. De militaire toren is te 
koop. In samenwerking met de Provincie willen wij hier een nieuw initiatief ontwikkelen 
waarbij onze denkpiste uitgaat naar het Keltische verhaal van de Kemmelberg met zijn vele 
archeologische vondsten.

Het nieuwe Streekbezoekerscentrum in Kemmel heeft nood aan een atelierruimte voor edu-
catieve werking en een projectieruimte waar je een groep van 70 personen degelijk kan 

ontvangen. 

De lokale kleinhandel is een be-
langrijke schakel in de lokale eco-
nomie. De vestiging van nieuwe 
kleinhandelszaken willen we onder-
steunen met een startpremie.   

7. Het gezin telt ! 
De geboortepremie voeren we opnieuw in. De kosten van de dienstverlening (bv. tarie-
ven voor huwelijken en grafconcessies) brengen we omlaag naar een aanvaardbaar niveau. 
Voor het containerpark willen we de jaarlijkse premie opnieuw verhogen tot €25 per gezin.

De voor- en naschoolse kinderopvang, die in kostprijs werd verdubbeld, maken we betaal-
baar voor iedereen, ook voor wie het minder breed heeft. Bovendien willen we onderzoeken 
of de uren ’s morgens en ’s avonds uitgebreid dienen te worden.

We willen een volwaardig netwerk opzetten voor een laagdrempelige en betaalbare 
opvang voor kinderen die nog 
niet naar school gaan. Naast 
ondersteuning van private ini-
tiatieven denken we aan inzet 
van jongeren en senioren via het 
vrijwilligersstatuut.

De speelpleinwerking tijdens 
de schoolvakantie willen we in 
meer dorpen organiseren. Via de 
bibliotheek kan een uitleen- en 
ruildienst voor allerlei speelgoed 
worden opgezet.
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selijke boerenmarkt, een digitaal netwerk voor het bestellen van plaatselijke landbouwpro-
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Ten slotte is het noodzakelijk dat er meer controle komt in samenwerking met de lokale po-
litie in de strijd tegen zwerfvuil en andere vormen van overlast (hondenpoep, lawaaihinder, 
fi etsers die toch op de rijbaan rijden waar een fietspad is….)
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Het brandweermateriaal en -personeel blijft het best gespreid over de drie posten. Indien 
dat toch niet mogelijk zou zijn, moet er een nieuw arsenaal komen centraal in Heuvelland, 
vlot bereikbaar voor alle brandweerlieden. Enkel zo kan er snel en adequaat uitgerukt wor-
den over het volledige grondgebied.

De lokale politie moet zichtbaarder in het straatbeeld komen, ook buiten de dorpskernen en 
’s avonds en ’s nachts. 

De komende zes jaar kunnen we veel meer inzetten op vlot en veilig verkeer:
- het sneeuw- en ijsvrij maken van de wegen kan beter,
- degelijk onderhoud van alle bestaande fietspaden (o.a. meer veegbeurten),
- opmaak van een meerjarenplan in overleg met de Vlaamse Overheid om vrijliggende 
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