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Als Brugs urbanisatieschepen ondervond ik de afgelopen jaren

meer dan eens dat ‘Brussel’ nog altijd (mee)beslist over grote,

belangrijke dossiers. Daarom wil ik in het Vlaams Parlement

de West-Vlaamse dossiers liefst zelf gaan opvolgen en

verdedigen. Zo wil ik Brugge, de regio en West-Vlaanderen in

een hogere versnelling brengen.

Stilstaan is geen optie.
Onze regio moét vooruit!

West-Vlaanderen
in versnelling

‘Om de kermis van 26 en 27
september weer nieuw leven in
te blazen, willen we een aantal
nieuwe activiteiten organiseren.
We denken daarbij aan optre-
dens voor jong en oud’, verdui-
delijkt burgemeester Michiel
Van Daele (CD&V). ‘Door een
extra aanbod te creëren, hopen
we meer volk naar de kermis te
lokken en de kermis als gezellige
bijeenkomst te promoten.’ 

Het initiatief komt er onder
meer na overleg met de foorkra-
mers zelf. ‘Voor de deelgemeen-
ten ging het zelfs zover dat we de
foorkramers betaalden opdat ze
zouden willen komen naar de
kermis daar. Desondanks gaven
sommigen, zodra ze voor dat-
zelfde weekend een beter aan-
bod kregen van een meer aan-
trekkelijke stad of bestemming,
alsnog verstek.’ 

Oppositieleden Veerle Ver-
vaeke (Open VLD) en Simon Be-
kaert (SP.A) stelden zich op de
gemeenteraadszitting vragen bij
het initiatief. ‘Een budget van
17.000 euro voor optredens is
een dure investering. Is dit wel
de juiste manier om de verloede-
ring van de kermis tegen te gaan
en het evenement aantrekkelij-
ker te maken?’ vroegen ze zich

af. 
Burgemeester Van Daele

wees erop dat er in het verleden
al meermaals tal van initiatieven
waren. ‘Samen met Unizo heb-
ben we nog uitgepakt met bal-
lonwedstrijden of gratis bonnen
uitgedeeld, maar dergelijke ac-
ties slaan bij het publiek niet
meer aan. Daarom hebben we
beslist om het over een andere
boeg te gooien en de zaken dege-
lijk aan te pakken. Als we iets
doen, willen we dat echt goed
doen. Muziekoptredens kunnen
de kermis aantrekkelijk maken
voor de ruime regio en ook be-
zoekers uit de buurgemeenten
lokken.’ 

‘Maar zullen die bezoekers
ook van de kermisattracties ge-
bruikmaken?’ klonk de beden-
king op de oppositiebanken.
‘Het wordt afwachten of deze
formule zal aanslaan. Ik ga er
mee akkoord dat we het initia-
tief na afloop evalueren’, besloot
Van Daele. (ICA)

Tielt blaast kermis nieuw
leven in met 17.000 euro
Het gemeentebestuur van
Tielt investeert 17.000 euro in
optredens tijdens de septem-
berkermis. Die moeten de ker-
mis voor foorkramers én pu-
bliek interessanter maken.

‘17.000 euro voor
optredens is een
dure investering’
OPPOSITIERAADSLEDEN 
VERVAEKE EN BEKAERT

Het gemeentebestuur inves-
teert normaal elk jaar 125.000
euro om in bepaalde straten ver-
beteringswerken uit te voeren.
Dit jaar verdubbelt het dit be-
drag en na de zomer wordt eerst
de Kapellestraat aangepakt. 

‘Vanaf het kruispunt met de
Bundingstraat tot aan het kruis-
punt met de Poekestraat, ook de
doodlopende inham, krijgt de
rijweg een nieuwe asfaltlaag’,
verduidelijkt schepen van
Openbare Werken Marc De
Muynck (RKD). ‘De voetpaden
in het laatste deel van de straat,
naar de Poekestraat toe, worden
heraangelegd met nieuwe klin-

kers, in de rest van de straat
worden ze in asfalt gegoten.’

Op termijn moet de Kapelle-
straat weer worden opgebroken
om een gescheiden rioolstelsel
aan te leggen. ‘Dit kan nog een
aantal jaar duren, maar door de
slechte staat van de straat willen
we daar niet op wachten. Er zijn
momenteel te veel verzakkingen
in het wegdek die bij hevige re-
genval voor problemen zorgen.’ 

Renaat Hoop (Durven) stel-
de op de raadszitting de timing
van de werken in vraag. ‘Zullen
de geplande aanleg van de nieu-

we ambachtelijke zone en de rio-
leringswerken in de Bunding-
straat geen te zware belasting
vormen voor een nieuw aange-
legde straat? Is het niet beter om
met de renovatie te wachten tot
deze grote werken achter de rug
zijn?’ 

Burgemeester Greet De Roo
(RKD) verzekerde dat de ont-
wikkeling van de nieuwe am-
bachtelijke zone geen invloed zal
hebben op het verkeer in de Ka-
pellestraat. ‘Er is langs daar im-
mers geen toe- of uitgang naar
de zone gepland. Bovendien is
de aanpak van de Kapellestraat
dringend nodig.’ Verder worden
in het najaar ook aan de Groene-
sprietstraat, de Vlaagtweg en de
Vossenholstraat verbeteringen
aangebracht en krijgt een deel
van de Eyerstraat nieuwe riolen.
Daar wordt het asfalt vervangen
door betonstraatstenen. (ICA)

Kapellestraat krijgt grondige facelift

RUISELEDE De gemeente heeft
plannen om nog dit jaar voor
250.000 euro aan wegenwer-
ken uit te voeren. De hoofd-
moot daaruit is gereserveerd
voor de renovatie van de Ka-
pellestraat.

‘De aanpak van de
Kapellestraat is
dringend nodig’
BURGEMEESTER GREET DE ROO (RKD)

Het Groenpark kreeg 250
euro cadeau. ‘Ons wijkcomité
telt 18 straatverantwoordelijken
voor de elf straten in onze wijk.
Ze gaan telkens met een kleine
attentie op huisbezoek bij een
geboorte, huwelijk of andere be-
langrijke gebeurtenis in de ge-
zinnen van hun straat. Ze orga-
niseren ook elke keer een harte-
lijk welkom voor nieuwe wijk-
bewoners’, zegt voorzitter van
de wijkraad Jef Dewandel. 

De gekregen cheque is een
appreciatie voor het attente
buurtwerk dat zij al 33 jaar vol-
houden. ‘Ook in het Groenpark

is sprake van een vergrijzing
van de bewoners. De senioren
verwachten nieuwe accenten in
ons activiteitenaanbod. De ge-
kregen geldsom wordt mis-
schien in die zin gespendeerd.’

De landelijke Kapelhoek in
Beveren ging met 500 euro naar
huis. ‘We organiseerden een
wijkproject rond jong kent oud
en oud kent jong. Jongeren gin-
gen bij senioren op bezoek om
beeldmateriaal te verzamelen
voor een fototentoonstelling. De
ontmoetingen brachten de gene-
raties dichter bij elkaar. We hou-
den in augustus een buurtfeest
met volksspelen en dansinitia-
tie. Het gekregen geldbedrag
helpt die factuur te betalen’, zegt
Johan Jansens. 

Duizend euro ging naar De
Link in Oekene. Op de prijsuit-
reiking onderlijnde Joris Olivier
van vzw Gardeboe nogmaals het
grote belang van ‘de gratis pen-

deldienst aan huis’ en vroeg
steun van de stad om De Link
permanent op de baan te hou-
den ‘als voor- en natransport
aansluitend op het openbare
vervoer’. Het idee ligt niet onder
de mat, reageerde burgemeester
Luc Martens (CD&V).

De stad begon vorig jaar met
een wijkvergelijkend onder-
zoek. Op basis van zes thema’s
werd de leefbaarheid van 14
stadsgebieden in kaart gebracht
aan de hand van objectieve cij-
fers en enquêtes. 

Precies 188 enquêteformu-
lieren werden verwerkt. Het in-
gezamelde materiaal wordt ge-
wikt en gewogen tijdens panel-
gesprekken. Het eindrapport
moet een drietal specifieke be-
leidsaanbevelingen voor elk
stadsgebied bevatten en wordt
in het najaar voorgesteld. (HWR)

Wijkcomités vallen in de prijzen
ROESELARE De stad zette voor
de 6de keer haar wijkcomités
in de bloemetjes. Drie wijkco-
mités kregen een cheque als
beloning voor een markant
project dat hun wijkgevoel
versterkte en de leefbaarheid
vooruithielp.

Drie wijkcomités werden financieel beloond voor hun project dat het wijkgevoel versterkte. Het Groenpark,
Kapelhoek en De Link kregen elk een cheque. ©Stefaan Beel
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IZEGEM

Iso wordt uitgebreid
Het stadsbestuur van Ize-

gem wil zaal Iso uitbreiden met
een gebouw waarin het OCMW
al zijn activiteiten in verband
met senioren kan onderbren-
gen. Het OCMW kampt met een
acuut plaatsgebrek in de Koke-
larestraat. Het nieuwe gebouw
met zeven kantoren moet soe-
laas brengen. Door het in te
planten aan Iso komt het vlakbij
het nieuwe dienstencentrum dat
onderdak zal vinden in CC De
Leest. De kostprijs wordt op
350.000 euro geraamd. Dit bete-
kent niet dat er geen fuiven meer
kunnen plaatsvinden in zaal Iso,
al blijven die beperkt tot maxi-
maal twaalf per jaar. Toch denkt
het stadsbestuur aan de bouw
van een nieuwe fuifzaal op een
andere locatie. (MTY)

MEULEBEKE

De Koorddanser wint
Vijftig Vlaamse scholen win-

nen een prijs in de wedstrijd
‘Droom je school’ van het
maandblad Klasse en Cera. De
Meulebeekse Freinetschool De
Koorddanser is daar ook bij. De
school krijgt 5.000 euro en kan
daarmee haar droom waarma-
ken: de bouw van een ecologi-
sche boomhut.

‘Onze school startte pas in
september 2007 in de vroegere
gemeenschapsschool aan de
Vermeulenstraat, maar telt in-
tussen al 130 leerlingen. We wer-
ken elke dag met kringmomen-
ten. Een hut in de bomen van de
schooltuin is daarvoor ideaal’,
zegt Tom Vandekerkhove van
De Koorddanser enthousiast.
(MTY)

INGELMUNSTER

Asociaal rijgedrag 
in Izegemstraat 

In de Izegemstraat zijn al een
tijd wegenwerken aan de gang
en bepaalde bestuurders nemen
het niet zo nauw met het plaatse-
lijke verkeer. ‘Diverse buurtbe-
woners beklagen zich over het
gevaarlijke rijgedrag van be-
stuurders die verbodsborden
negeren’, zegt commissaris
Jean-Marie Samyn. ‘Ze rijden op
het fietspad of voetpad en bren-
gen de bewoners in gevaar. De
politie is daarom begonnen met
controles.’ Enkel bewoners die
langs de wegenwerken wonen,
of bezoekers, kunnen zich plaat-
selijk verkeer noemen. De wer-
ken duren nog zeker tot begin
juli. (FMR)

IZEGEM Onder die titel gingen
de deelnemers uit ’t Koeterke, ’t
Kringske en Den Omgang gedu-
rende een aantal weken de uit-
daging met zichzelf aan. ‘En het
was een uitdaging’, verzekert
Rie Vanduren van Vorming-
plus, die de cursus opzette. ‘Vor-
mingplus biedt cursussen aan
voor iedereen. We merken ech-
ter dat bepaalde doelgroepen,
zoals hier, niet bereikt worden.
Daarom startten we een project
op dat speciaal naar hen gericht
is. Het is een vormingsproject
dat mensen versterkt in hun
zelfbeeld. We zetten hun sterke
kanten in de verf en maken de
buitenkant mooier van binnen-
uit. Op die manier helpen we de
mensen over bruggen.’

De cursus bestond uit drie
sessies tijdens evenveel weken.
‘Tijdens de eerste bijeenkomst
stond kleur centraal. We trok-
ken hiervoor naar de biblio-
theek. Ook al een locatie waar
deze groep normaal nooit naar-
toe trekt’, zegt Vanduren. ‘Tij-
dens een tweede luik stond ge-
zichtsverzorging en -opmaak
centraal. De derde en laatste ses-
sie handelde over het algemene
voorkomen.’ Hierbij werden on-
der meer kleren gekozen die bij
de persoon passen.

‘Je merkt duidelijk een evo-
lutie doorheen de sessies. Tij-
dens de eerste bijeenkomst kwa-
men de cursisten heel schuchter
binnen, sommigen durfden zelfs
niet in de spiegel kijken naar
zichzelf. Nu poseren ze al zon-
der schroom voor de foto’, toont
ze. 

De cursus blijft geen eenma-
lige actie. ‘Er was al een uitgave
louter voor ’t Koeterke, dit keer
zijn al twee andere organisaties
erin betrokken. Ook het aanbod
kan worden uitgebreid. Zo liep

er elders al een kruidencursus.
Deze doelgroep heeft dezelfde
interesses als alle andere, maar
het moet gewoon op een andere
manier aangeboden worden. We
laten de deelnemers ondervin-
den dat vorming heel plezant is.
Het uiteindelijke doel is dat zij
zelf de cursussen volgen die ze
willen. Sommige deelnemers
zetten al zelf de stap naar andere
cursussen. Bijleren is immers
altijd leuk.’ 

Wat gestart is als een initia-
tief van Centrum Algemeen
Welzijnswerk Midden-West-
Vlaanderen en Kiwanis Izegem,
krijgt in de toekomst wellicht
een meer structurele onder-
bouw, waarin de stad, het
OCMW en verschillende orga-
nisaties gaan samenwerken.

FRANK MEURISSE

Cursisten Nadine, Martine, Marleen, Sandy, Cindy en Carine met begeleidster Rie Vanduren en imagoconsulente
Federica Derie. ©Frank Meurisse

In ’t Koeterke in Izegem brachten 14 mensen uit de meest kwetsbare
bevolkingsgroepen letterlijk nieuw kleur in hun leven. Een
imagoconsulente bracht hen stijladvies bij onder het motto ‘Kies je
eigen stijl, haal het beste uit jezelf.’

Veertien minderbedeelden werken aan zelfbeeld in ’t Koeterke

‘Buitenkant mooier
maken van binnenuit’

keer dat ik aan het project mee-
werk. De try-out was zo goed
meegevallen dat we besloten er
mee verder te gaan. Bepaalde
deelnemers gebruikten vooraf
nooit maquillage, hetzelfde met
gelaatsverzorging. Wellicht had-
den die mensen daar vroeger
nooit de kans toe. Met kleur en
make-up krijgen de deelnemers
een eigen stijl. Uiteindelijk zul-
len ze zich daardoor ook beter
gaan voelen.’ (FMR)

‘Hier heb ik veel van opgesto-
ken’, getuigt cursiste Nadine.
‘Als ik kleren ga kopen, weet ik
nu beter waarnaar ik op zoek
moet. Vroeger schminkte ik me
ook nooit, nu leerde ik hoe ik dit
kan aanbrengen. Het is iets dat
me zeker verder in de toekomst
zal van pas komen.’ 

Imagoconsulente Federica
Derie vond het aangenaam wer-
ken met de cursisten. ‘Je zag dui-
delijk het zelfbeeld bij de men-
sen groeien. Het is de tweede

‘Je ziet hun
zelfbeeld groeien’

IMAGOCONSULENTE FEDERICA DERIE
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