
Beste Heuvellander,

14 oktober, de dag van de verkiezingen, nadert nu snel. De voorbije 
zes jaar waren Gemeentebelangen en N-VA aan zet. Wij hebben van-
uit de oppositie hun beleid van zeer nabij gevolgd.

Heel wat van hun beslissingen doen de wenkbrauwen fronsen en er 
zijn tal van waarheden die zij angstvallig verborgen willen houden. 

In deze folder sommen we graag een en ander voor u op en laten we zien hoe wij het in de toekomst anders 
willen aanpakken. 

De rode draad doorheen hun beleid is: weinig inspraak en inbreng van de burger, het ontlopen en verloren 
laten gaan van subsidies en een ondoordacht beleid met te weinig opvolging.

Wij bieden hierop een duidelijk antwoord: een beleid gebaseerd op inspraak en met toekomstvisie op lange 
termijn. Ons programma staat daar borg voor. We hebben het trouwens opgemaakt vanuit uw antwoorden 
op onze enquête. Ons enthousiast en sterk TEAM staat klaar om het te realiseren.

Kies voor CD&V Heuvelland!

Geert Debergh

 

HEUVELLAND“Een sterk TEAM”

Bedenkingen bij het beleid  
van de voorbije 6 jaar
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Enkele cijfers
In 2017 brachten de gemeentelijke taksen en belastingen 890.000 euro meer op dan in 2013. Dit is een stijging 
met 113 euro per inwoner, terwijl de 0,6% vermindering in de personenbelasting neerkomt op slechts 19 euro. 
In de loop van de huidige legislatuur vermindert de openstaande schuld met 4.329.000 euro, wat positief is. 
Maar wist je dat het geld in kas ook zal verminderd zijn met 3.250.000 euro? Bovendien hebben gemeente en 
OCMW voor nagenoeg 2.000.000 euro eigendommen verkocht. Daarmee werd geen enkele schuld vervroegd 
afbetaald. Dit heeft dus enkel op korte termijn geld opgeleverd en getuigt niet van een langetermijnvisie.

WIJ ZIEN HET ZO …
De toename van de belastingontvangsten maakt het mogelijk om de taksen voor de dienstverlening aan 
de burger naar een aanvaardbaar niveau terug te brengen. De geboortepremie en de mantelzorgpremie 
voeren we opnieuw in. En als er ruimte is voor belastingvermindering, dan doen we dat door de algeme-
ne gemeentebelasting te verlagen. Zo profiteren niet alleen de hogere inkomens ervan, maar hebben alle 
inwoners er evenveel voordeel bij.

Wist je dit?

In augustus 2018 was de tevredenheid over het gemeentebestuur volgens Het Nieuwsblad verder gezakt tot 5,6.



Wist je dit?   
Personeelsbeleid
In februari 2014 werd nog een nieuwe OCMW-secretaris 
aangesteld. Het stond toen al vast dat het OCMW en de 
gemeente zouden samensmelten, één secretaris voor beide 
dus, wat perfect haalbaar is (zoals o.a. in Poperinge). Onze 
fractie heeft die aanstelling toen niet goedgekeurd. Nu is 
de gemeente verplicht om naast de gemeentesecretaris ook 
de nieuwe OCMW-secretaris in dienst te houden. De totale 
loonlast daarvan loopt op tot bijna 150.000 euro per jaar. 
Een jaarlijkse extra uitgave die te vermijden was …  

WIJ ZIEN HET ZO …
Wij vinden dat de benoeming van nieuw personeel met meer overleg en toekomstvisie moet gebeuren, 
en dat ervaring en kennis binnen het eigen personeel veel meer moet worden erkend en gewaardeerd.

Wist je dit?     
Het WZC te Wijtschate
De dagprijs in het WZC te Wijtschate is sedert 2013 met 
meer dan 20% gestegen. Tegelijk zijn problemen ont-
staan door een tekort aan personeel en werkmiddelen.  
Dit staat in een analyse van de eigen preventieadviseur 
van het OCMW. Waarom negeerden N-VA en Gemeen-
tebelangen deze analyse? Dat komt ervan als je de ge-

meente en het OCMW als een bedrijf 
bestuurt.

WIJ ZIEN HET ZO …
Het WZC is geen bedrijf dat winst 
moet maken. Het is in de eerste 
plaats een instelling die zorg biedt 
aan senioren die niet meer alleen 
kunnen wonen. 

Wij gaan op korte termijn meer 
middelen voorzien en bijkomend 
verzorgend personeel aanwerven 

zodat het werk er opnieuw beter kan worden georganiseerd. Dat zal het welbevinden van het personeel 
en de bewoners bevorderen.

Wist je dit?   
Het nieuwe bezoekerscentrum
Het nieuwe bezoekerscentrum is een mooi project en geeft een waardevol gebouw een zinvolle nieuwe bestem-
ming. Jammer dat er geen atelierruimte voor educatieve werking is en geen projectieruimte om een groep 
van 70 personen (capaciteit van een grote bus) te ontvangen … Dit is een tekort en nu moet men op zoek naar 
een oplossing. Waarom heeft men de subsidies die daarvoor waren toegezegd niet benut?

Investeren in zorg en welzijn



Heuvelland is … genieten !

Door het stopzetten van het vroegere project verloren de gedane grondwerken en de opgemaakte plannen 
hun nut, en moest er een schadevergoeding worden betaald. Alles samen 355.000 euro. Als je dat meetelt, 
kost het nieuwe bezoekerscentrum met een beperkter programma uiteindelijk meer aan de gemeente dan het 
vroegere project. 

WIJ ZIEN HET ZO …
Belangrijke dossiers moet het schepencollege zelf 
veel meer van nabij opvolgen, zodat er geen sub-
sidies verloren gaan.

We moeten toekomstgericht denken over het toe-
risme. Wat we in Heuvelland missen is waterrecre-
atie. Denk maar aan de vroegere Kosmos. Daarom 
willen we een ecologische zwemvijver aanleggen 
waarvan zowel onze eigen inwoners als de toeristen kunnen genieten en die bij droogte ook kan dienen 
als waterreserve voor de landbouw. De gemeentelijke gronden (2ha) langs de Pingelarestraat te Kemmel 
zijn hiervoor de geschikte locatie. 

Wist je dit?   
Een toekomstvisie voor de kerkgebouwen 
De gemeente had de opdracht om een toekomstvisie voor de 
kerkgebouwen uit te werken. Het schepencollege bestelde 
twee studies, een voor Wijtschate en een voor Kemmel. Kost-
prijs ongeveer 30.000 euro. Voor Wijtschate werden de ver-
bouwingswerken geraamd op 7.250.000 euro en voor Kemmel 
op 3.335.000 euro. Op onze vraag naar het nut van die onre-
alistische studies gaf het schepencollege toe dat ze met een 
nieuwe studie van nul zullen moeten herbeginnen…

WIJ ZIEN HET ZO …
Hoeveel nutteloze studies zijn er nodig? In 2015 hebben wij al een eerste toekomstvisie voor de kerken 
ontwikkeld en aan de bevolking voorgelegd. Wij willen in samenspraak met de bevolking en de kerkraden 
onze visie verder uitwerken.

Wist je dit?   
Inspraak
Wist je dat de schepen van communicatie op een studiedag voor 
schepenen te Roeselare in maart 2015 verklaarde: “Mijn centrale 
stelling is eigenlijk: weg met de adviesraden”. Het schepencollege 
vindt de adviesraden dus maar niks.

Vanuit de adviesraden en werkgroepen horen we klachten dat 
er niet vrij kan worden gedebatteerd omdat de schepen er altijd 
het laatste woord wil. Dat ondermijnt het vertrouwen. En waarom 
werden zowel de kerkraden als de cultuurraad genegeerd in de 
dossiers over de kerken van Wijtschate en Kemmel? Is dit de be-
loofde inspraak?
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WIJ ZIEN HET ZO …
Inspraakraden en werkgroepen zijn waardevol en moe-
ten onafhankelijk van de politiek kunnen functioneren. 
Dit kan door de dossiers te laten toelichten door de be-
voegde ambtenaar in plaats van de schepen. We willen 
de nieuwsbrief verder gebruiken omdat dit de inwoners 
snel informeert. Wij stellen voor om deze aan te vullen 

met een open kalender waar alle Heuvellandse verenigingen hun activiteiten kunnen vermelden.

We willen dorpsraden oprichten zodat het beleid kan starten vanuit de eigen bevolking.

Wist je dit?   
Veiligheid en ecologie
Het schepencollege heeft zonder overleg de straat-
verlichting gedoofd, wat zorgt voor onveilige situa-
ties. Denk maar aan de fietsers en voetgangers. Leidt 
het doven van de straatverlichting tot het verkleinen 
van de ecologische voetafdruk? Heeft dit bestuur in-
gezet op energiezuinige en ecologische maatregelen? 
Kun jij de stappen opsommen die men gezet heeft om 
meer in te zetten op ecologie?

WIJ ZIEN HET ZO …
Wij zijn voor een beperkte straatverlichting tussen 23u en 5u in de dorpskernen en op gevaarlijke plaat-
sen daarbuiten, en zelfs op het volledige grondgebied bij grote evenementen zoals de rally, het festival 
Dranouter of Spots op West. 

Plaatsen van zonnepanelen op openbare gebouwen met participatie van de inwoners, installeren van 
ledverlichting zijn initiatieven uit ons programma. Wij zetten in op meer veiligheid en ecologie.

Gemeentebelang of eigenbelang? 

Voor de assistentiewoningen te Westouter willen Gemeentebelangen en N-VA in het OCMW een woon-assistent 
aanstellen om er allerlei praktische zaken te regelen. Er wordt zo een personeelslid in dienst genomen om voor 
een zuiver privaat project te werken. Als het gerucht waar is dat sommige OCMW-bestuurders er woningen 
hebben gekocht om ze te verhuren (al of niet rechtstreeks), dan komt dit toch wel dicht in de buurt van belan-
genvermenging? 

Van het huidige bestuur mogen meergezinswonin-
gen in de Polenlaan te Kemmel, maar 
blijkbaar niet in de Reningelststraat, 
hoewel de stedenbouwkundige voor-
schriften er identiek zijn. Twee ma-
ten en twee gewichten?

De schepen van landbouw pleit in 
vergaderingen met de Provincie soms 
meer voor het behoud van het jacht-
recht op de Kemmelberg en omgeving dan voor een goede samenwerking met de gemeente. Is 
gemeentebelang hier privaat belang?

Een hart voor landbouw



Weet je dit nog?
Het schepencollege opteerde in april 2015 om de 
gemeenteschool van Dranouter over te hevelen 
naar het Gemeenschapsonderwijs. Weet je nog dat 
ze na hevig protest van de ouders, de leerkrach-
ten en onze fractie in de gemeenteraad moesten 
terugkrabbelen?

Het schepencollege ging in september 2016 ak-
koord om de brandweerpost van Westouter af te 
schaffen.  Dat een groot deel van Westouter, Loker 
en De Klijte, met de Rodeberg en de Zwarteberg 
niet meer op snelle en adequate hulp zou kunnen 
rekenen, was voor hen blijkbaar geen zorg. Weer-
om was er hevig protest van de bevolking, de 
brandweerlieden en onze fractie in de gemeen-
teraad.  Het is opvallend stil in dit dossier, vind je 
ook niet? 

De Firma Clarebout mag een parking aanleggen 
op gemeentegrond buiten de vergunde zone 
voor zijn bedrijf, terwijl een ander bedrijf, dat 
voor parking een akkoord had met een buur, een 
uitbatingsvergunning werd geweigerd omdat het 
geen parking had “op eigen terrein”? Iedereen 
gelijk?

De promotor van de appartementen op de hoek 
van het Medardusplein te Wijtschate kreeg van het 
schepencollege een vergunning die toelaat om het 
terrein volledig vol te bouwen, terwijl volgens 
het geldende RUP slechts 60% mag bebouwd wor-
den. Eén van de omwonenden mag om die reden 
zelfs geen carport bouwen….

Op de werfvergaderingen van de werken in Wijt-
schate was de schepen van openbare werken zel-
den aanwezig, tenzij er een foto werd gemaakt 
voor de krant. Is dat een voorbeeld van goede 
opvolging van de werken? Jammer ook dat men 
in de Wijtschatestraat niet wat meer groen heeft 
voorzien in plaats van beton. Dit kon gemakkelijk 
zonder meerkost.

Wist je dat voor de verbouwing van de Klaverhulle 
er 60.000 euro van de toegezegde subsidie verlo-
ren ging omdat de schepen van cultuur geen tijd 
had om het dossier te gaan verdedigen?

De nieuwe kleedkamers en kantine voor het voetbal te Westouter zijn ongetwijfeld nodig. Jammer dat dit 
hals over kop door het schepencollege werd beslist zonder zelfs maar te overwegen subsidies aan te vragen 
bij de Vlaamse Overheid. Wist je dat de kostprijs eerst was geraamd op 200.000 euro en intussen is opgelopen 
tot bijna 400.000 euro? Met meer overleg had men met subsidies kunnen bouwen en zou de kost voor de ge-
meente veel kleiner zijn.

Kinderen kansen geven

Comfortabel ondernemen

Het Wekelijks Nieuws - 23-9-2016
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STEMTIPS
Geldig stemmen

Je stemt geldig met een lijststem (kopstem bovenaan de lijst) 
of met één of meer naamstemmen (naast de naam van één of 
meer kandidaten van dezelfde lijst).

Een volmacht?

Je kunt zelf niet gaan stemmen omdat je ziek bent, of op 
reis, of in het buitenland voor je werk of studies?  Dan kun 
je aan iemand die je zelf kiest, een volmacht geven om in 
jouw plaats te gaan stemmen.  Spreek daarover gerust één 
van onze kandidaten aan.  Bel of stuur een mail naar info@
heuvelland.cdenv.be. We nemen dan contact met je op.

Geen vervoer?

Als je op de dag van de verkiezingen vervoer wil naar het 
stemlokaal, dan regelen we dat graag voor jou.  Neem con-
tact op met een van onze kandidaten of vraag het ons via 
mail.

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 naar  
info@heuvelland.cdenv.be of gewoon telefonisch aan één 
van onze kandidaten.  

We komen dan graag bij je langs.
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