
REACTIE OPPOSITIE
De CD&V krijgt enkel wat te-
genwind van Open VLD, die in
de gemeenteraad wordt verte-
genwoordigd door Valerie
Spriet en fractieleidster Kaat De
Waele. De partij ergert zich niet
in het minst aan de vele centen
die richting kerkfabrieken
gaan. 
‘Pittem telt vier kerken, waar-
van er twee zelfs niet eens op
het eigen grondgebied staan.
Een rekensommetje leert ons
dat die kerken zowat vijftien eu-
ro per persoon per jaar kosten.
Dit zijn in principe nog maar de
toelages. We spreken nog niet
over de bijkomende grote kos-
ten voor renovatie en verbou-
wingen. Ik heb niets tegen de
kerk, maar op deze manier is dit
niet langer houdbaar.’ 
Het parkeren van opleggers
langs vele wegen is levensge-
vaarlijk, vindt De Waele. ‘Er
zijn toch al genoeg slachtoffers
gevallen? In principe mag je er-
gens slechts 24 uur staan, maar
er wordt nooit gecontroleerd.
Dit moet dringend aangepakt
worden.’ (DBM)

Als het over de toprealisatie gaat,
twijfelt burgemeester Delaere
geen seconde: Sint-Remigius.
Het oude rusthuis in de Kools-
kampstraat heeft plaats gemaakt
voor een imposant nieuw gebou-
wencomplex. Een pareltje aan de
Pittemse kroon. ‘Vast en zeker.
Voor alle duidelijkheid: het is een
realisatie van het OCMW, na-
tuurlijk met de steun van de ge-
meente. Het heeft in totaal meer

dan 11 miljoen euro gekost, maar
het resultaat mag er dan ook zijn.’
Naast het nieuwe gebouwencom-
plex werd het oude gedeelte vol-
ledig gerenoveerd en opgenomen
in het geheel. Het Zorgcentrum
en het Sociaal Huis op dezelfde
site zorgt voor een vlotte wissel-
werking. ‘Dat ons nieuwe rust-
huis wordt geapprecieerd, blijkt
uit de wachtlijst. Vroeger waren
er altijd lege kamers.’ (DBM)

TOP VOLGENS BURGEMEESTER
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Sint-Remigius is een parel
Zonder aarzelen stipt Kaat De
Waele het economische beleid
van de gemeente aan als grootste
miskleun. ‘Vele ondernemers
willen maar al te graag uitbrei-
den. Ze stellen zelf studiebureau’s
aan, gooien er een smak geld te-
genaan en toch wordt het meestal
niks. Acht op de tien aanvragen
worden negatief geadviseerd. De
bevoegde dienst heeft op dat vlak
zeker geen al te beste reputatie. In

omringende gemeenten lukt het
in vele gevallen binnen de kortste
keren wel. Op die manier trekken
er vele ondernemingen weg uit de
gemeente. Geloof me: er zijn er
een pak die straks elders gaan.
Dat gaat ook ten koste van de te-
werkstelling. Op termijn zit ook
het bevolkingscijfer in een nega-
tieve spiraal en zijn de lokale han-
delaars automatisch de dupe.’
(DBM)

Ondernemers in de kou
FLOP VOLGENS OPPOSITIE
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OVER HET GEMEENTEBELEID
Burgemeester Delaere kwam na
het onverwachte overlijden van
Leopold Gelaude op het voor-
plan. Als ACW-er nam hij de
fakkel over van een boegbeeld
dat bijna een kwarteeuw lang de
scepter zwaaide in de Verbiest-
gemeente. Ivan Delaere voelde
zich al heel snel goed in zijn
nieuwe rol. Van dan af stond er
geen maat op zijn populariteit,
wat zich vertaalde in mooie uit-
slagen bij alle volgende verkie-
zingen. Hij slaagde er zelfs in
een hogere persoonlijke score
dan zijn voorganger te behalen,
iets wat niemand voor mogelijk
hield. Het ziet er dan ook naar
uit dat Ivan Delaere de komende
decennia verder aan het roer
blijft. Al weet je in de politiek
natuurlijk nooit.
Uit de enquête blijkt dat de be-
volking in elk geval over zowat
over de hele lijn tevreden is over
het beleid, op het politiebeleid
na. ‘Dat begrijp ik niet goed’,
zegt Delaere. ‘Politie is niet meer

de bevoegdheid van de gemeen-
te, dus veel kunnen wij daar niet
aan veranderen. We hebben wel
inspraak, maar de uiteindelijke
beslissingen liggen niet bij ons.
Dat we op dat vlak slecht sco-
ren, verwondert mij toch. Dat

zijn er allemaal die zelf nog niet
op de bon zijn geslingerd, al-
licht. Zeker als ik zie hoeveel
pv’s hier op het gemeentehuis
binnenkomen. Zelf ben ik trou-
wens ook al meerdere keren te-
gengehouden, vooral dan in de
Tieltstraat. Nee, er is duidelijk
veel controle.’ 
Dat er te weinig ‘blauw op

straat’ is, ontkent burgemeester
Delaere niet. ‘Volledig mee eens.
Wil de politie een aanspreek-
punt zijn, dan moeten ze tussen
de mensen staan. En dat ge-
beurt inderdaad veel te weinig.
We hebben er op de wijkpost nu
trouwens een vierde man bij.
We hebben een goede wijk-
dienst, maar het kan altijd
beter.’ 
Dat men goed scoort op gebied
van hulp- en opvang van bejaar-
den en gehandicapten is na-
tuurlijk te danken aan de bouw
van het moderne Woon- en
Zorgcentrum Sint-Remigius.
Burgemeester Delaere en zijn
team zijn alvast goed op weg om
de prioriteiten, gesteld bij aan-
vang van de legislatuur, te ver-
vullen. De lokalen voor KAJ en
+13-werking aan het sportcen-
trum komen er. Het is nog
wachten op Europese subsidies.
Het Cibo- gebouw wordt eerst-
daags gesloopt en komt er een
nieuw gebouwencomplex voor
de jeugd, een polyvalente zaal
en de muziekschool. (DBM)

‘We doen niet wat we willen’

WE MOETEN NIET
GALOPPEREN, MAAR
BEWUST NAAR DE
TOEKOMST WERKEN
Ivan Delaere
Burgemeester

’’

OVER ZIJN SCORE
In vergelijking met 2006
haalt Ivan Delaere (CD&V)
een nog iets betere score. De
141 deelnemers van de enquê-
te weten hun burgemeester
naar waarde te schatten. 
‘Goeie punten zijn altijd ple-
zant natuurlijk. Al is dit niet
de drijfveer. Voor iedereen
goed doen, lukt toch nooit.
Het beste met iedereen voor-
hebben en proberen de ge-
meente te runnen als een goe-
de huisvader, lijken me de
beste opties.’ 
Vandaar ook dat de onder-
vraagden Ivan Delaere in de
eerste plaats als een burger-
vader zien. Als bemiddelaar
scoort hij een stuk minder, en
een netwerker zien ze blijk-
baar helemaal niet in hem.
‘Wat die netwerken betreft, is
er de laatste jaren toch enorm
veel veranderd. De tijd van
zomaar eventjes te bellen, een
restaurantje te doen en de
zaak afronden, ligt ver achter
ons. Geloof me. De kabinet-
ten veranderen heel vlug en
er is de onoverkomelijke wet.
Jammer genoeg wordt correct
werken niet altijd in dank af-
genomen. Nu is het ook zo dat
we als kleine gemeente altijd
achteraan in de rij staan als er
‘prijzen’ te verdelen vallen.
Dat is nu eenmaal de realiteit.
Maar ik kan je verzekeren dat
er nog altijd flink wordt ge-
lobbyd. Als gemeente staan
we bij alle hogere instanties
zeer goed aangeschreven en
mogen we altijd aankloppen.
Maar ik ontken zeker niet dat
een vaste stem in het parle-
ment of de provincie altijd
wel een voordeel is.’ (DBM)

Ivan Delaere CD&V
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Score gemeentebestuur 2009

7.2/10 2006
7.1/10

Score burgemeester 2009

7.3/10 2006
7.1/10

Inwoners beschouwen hem als

Burgervader 7.7
Bemiddelaar 5.9
Netwerker 5.2

Inwoners willen

Netwerker 76.7%
Burgervader 76.3%
Bemiddelaar 71.9%

Hoe pakt Pittem volgende thema’s aan?
20092006

1 Hulp en opvang bejaarden en gehandicapten...................... 7.9 ........... 7.3 ........... ▲ + 7,5%
2 Buitenschoolse opvang en speelpleinwerking..................... 7.3 ........... 7.2 ........... - -
3 Ondersteuning verenigingsleven............................................. 6.9 ........... 6.5 ........... - -
4 Klantvriendelijkheid gemeentediensten ............................... 6.8 ........... 7............... - -
5 Aanbod sport en cultuur ............................................................. 6.8 ........... 6.9 ........... - -
6 30 km/u zones ............................................................................... 6.7 ........... 7.6 ........... ▼ -11%
7 Leefkwaliteit (groen, netheid, lawaai- en geurhinder, ...) .. 6.5 ........... 6.7 ........... - -
8 Parkeermogelijkheden ................................................................ 6.2 ........... 6............... - -
9 Werk en ondernemen in eigen streek..................................... 6.2 ........... 6.2 ........... - -

10 Integratie migranten .................................................................... 5.7 ........... 6.1 ........... - -
11 Betaalbaarheid woningen .......................................................... 5.7 ........... 5.2 ........... - -
12 Snelheidscontroles ....................................................................... 5.6 ........... 6.3 ........... ▼ -12%
13 Onderhoud van wegen en voetpaden..................................... 5.5 ........... 6............... - -
14 Blauw op straat.............................................................................. 5.1 ........... 5.7 ........... ▼ -12%
15 Bewakingscamera’s op openbare plaatsen ........................... 4............... 4.5 ........... - -

- : verschil 2006-2009 is te klein om statistisch als stijging of daling te beschouwenAantal deelnemers: 141 Bron: iVOX

PITTEM

OVER HAAR SCORE
In de RKD-fractie werd Etien-
ne Biebuyck vervangen door
Greet De Roo als burgemees-
ter. Jonge nieuwkomer Han-
nes Gyselbrecht kwam als
schepen de ploeg versterken. 
‘Er is een aflossing van gene-
raties geweest, waardoor onze
ploeg een ander gezicht kreeg.
Uiteraard ben ik tevreden met
de cijfers die zowel het ge-
meentebestuur als ikzelf kre-
gen’, verduidelijkt Greet De
Roo. ‘De stijging toont dat de
mensen zich goed voelen en al
een verschil merken. We doen,
zoals altijd al trouwens, hard
ons best. We hebben nog een
pak grote projecten op stapel
staan. Het resultaat daarvan is
nog niet zichtbaar, zoals voor
de aanpak van de waterover-
last in het centrum.’ 
Dat de inwoners haar vooral
als een burgermoeder zien,
herkent De Roo. ‘Daar ga ik
voluit mee akkoord. Ik stel me
steeds open voor de inwoners
en hun vragen. Ik ben steeds
aanspreekbaar. Wie mij belt,
krijgt altijd antwoord. Goede
communicatie vind ik een van
de absolute aandachtspunten
en daar werken we aan op
meerdere manieren: zowel via
het vernieuwde infoblad, met
infosessies, of persoonlijk. Als
het nodig is, geven we over een
project steeds weer opnieuw
uitleg en toelichting, tot de
boodschap doordringt. Dat is
wat mij bezighoudt: hoe een
boodschap goed en duidelijk
over te brengen.’ 
Dat het label ‘netwerker’ het
minst bij haar past, bevestigt
De Roo ook: ‘RKD heeft geen
partijpolitieke kleur.’ (ICA)

Greet De Roo RKD
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Score gemeentebestuur 2009

7.1/10 2006
6.6/10

Score burgemeester 2009

7.7/10 2006
6.0/10

Inwoners beschouwen haar als

Burgervader 8.1
Bemiddelaar 5.9
Netwerker 4.4

Inwoners willen

Burgervader 82.2%
Netwerker 78.9%
Bemiddelaar 75.1%

Hoe pakt Ruiselede volgende thema’s aan?
20092006

1 Hulp en opvang bejaarden en gehandicapten...................... 7.1 ........... 6.2 ........... ▲ +14,9%
2 Klantvriendelijkheid gemeentediensten ............................... 7.1 ........... 6.6 ........... - -
3 Buitenschoolse opvang en speelpleinwerking..................... 6.9 ........... 6.2 ........... ▲ +11,8%
4 Aanbod sport en cultuur ............................................................. 6.9 ........... 6.7 ........... - -
5 Ondersteuning verenigingsleven............................................. 6.7 ........... 5.9 ........... ▲ +12,8%
6 Leefkwaliteit (groen, netheid, lawaai- en geurhinder, ...) .. 6.7 ........... 6.3 ........... - -
7 Onderhoud van wegen & voetpaden....................................... 6.5 ........... 6.2 ........... - -
8 30 km/u zones ............................................................................... 6.2 ........... 6.3 ........... - -
9 Integratie migranten .................................................................... 6.1 ........... 5.6 ........... - -

10 Betaalbaarheid woningen .......................................................... 5.5 ........... 5.1 ........... - -
11 Parkeermogelijkheden ................................................................ 5.4 ........... 4............... ▲ +34,2%
12 Werk en ondernemen in eigen streek..................................... 5.4 ........... 5.5 ........... - -
13 Blauw op straat.............................................................................. 5.3 ........... 5.1 ........... - -
14 Snelheidscontroles ....................................................................... 5.2 ........... 6............... ▼ -13%
15 Bewakingscamera’s op openbare plaatsen ........................... 3.5 ........... 4.2 ........... - -

- : verschil 2006-2009 is te klein om statistisch als stijging of daling te beschouwenAantal deelnemers: 109 Bron: iVOX

RUISELEDE

REAGEER OP WWW.NIEUWSBLAD.BE/RUISELEDE

27WWW.NIEUWSBLAD.BE/BURGEMEESTERDINSDAG 1 DECEMBER 2009

REACTIE OPPOSITIE
De CD&V-oppositie beaamt de
scores van de beleidsthema’s.
‘De aanpak van de parkeerpro-
blematiek verdient een pluim. In
de Brugge- en Brandstraat zijn
er parkings bijgekomen en ook
de geplande parking op de site
Ter Beke steunen wij’, zegt frac-
tieleider Marnix Van Daele.
‘Hulp en opvang van bejaarden
en gehandicapten scoort goed,
wat een verdienste is van de
OCMW-raad waarin de fracties
goed samenwerken. Verder krij-
gen verenigingen steun van het
bestuur. Dat gaat dan om logis-
tieke steun en subsidies. Een ei-
gen kantine voor sportvereni-
gingen zou nog een stap vooruit
zijn.’ 
Betaalbaarheid van woningen
kan beter: ‘Er is nood aan sociale
woningen, ook voor bejaarden.’
Snelheidscontroles zijn een hei-
kel punt, bevestigt Van Daele. ‘Te
snel rijden kadert, net als teveel
vrachtverkeer in het centrum, in
een groter mobiliteitsplan: er is
geen vlotte verbinding voor wie
vanuit richting Wingene naar
Tielt of Aalter moet.’ (ICA)

Voor burgemeester Greet De
Roo is het gebouw aan de Kas-
teelstraat, waar de politie en het
OCMW een eigen stek kregen,
de toprealisatie. ‘Beide diensten
komen van het gemeentehuis,
waar ze te krap zaten. Ook voor
hun werking en toegankelijk-
heid is het een pak beter dat ze
een eigen, aparte locatie kregen.
Dat heeft ervoor gezorgd dat de
drempel verlaagd werd. De

praktijk toont dat heel wat meer
mensen nu hun weg vinden
naar deze diensten, en dat zowel
de politie als het OCMW meer
aanspreekbaar zijn. Het OCMW
is een echt sociaal huis gewor-
den, waar mensen met tal van
vragen terecht kunnen. Als
schepen van Sociale Zaken heb
ik hier twaalf jaar voor geijverd
en de realisatie is voor mij de
kroon op het werk.’ (ICA)

TOP VOLGENS BURGEMEESTER
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Eigen stek politie en OCMW
CD&V noemt de uitbreidings-
plannen van de sporthal de
grootste flop. ‘Dit is een dossier
dat ons zorgen baart’, verduide-
lijkt Marnix Van Daele. ‘De 35 jaar
oude sporthal is dringend aan re-
novatie toe. Een aantal proble-
men blijft aanslepen: zo is het er
bij regenweer letterlijk dweilen
geblazen en de herstelpogingen
lukken maar niet. Het idee om de
sporthal te renoveren en uit te

breiden werd vervangen door een
plan waarbij er een tweede, com-
plex zou komen om tegelijk te vol-
doen aan de nood van een polyva-
lente zaal. Als feestzaal zou dit
echter niet ideaal zijn, bij gebrek
aan keukeninfrastructuur. Als
sporthal ook niet, bij gebrek aan
sportvloer en sanitair. Bovendien
is het complex gepland op de ten-
nisterreinen, die daarvoor moe-
ten verhuizen.’ (ICA)

Uitbreiding sporthal
FLOP VOLGENS OPPOSITIE
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OVER HET GEMEENTEBELEID
Van de vijftien beleidsthema’s
is er maar één waarvoor de
RKD-fractie minder punten
kreeg tegenover drie jaar gele-
den: snelheidscontroles. Bur-
gemeester Greet De Roo be-
grijpt dat dit voor de inwoners
een gevoelig punt is. 
‘Er zijn zeker meer snelheids-
controles nodig. We dringen
daar bij de politie ook op aan,
vooral voor de dorpskernen
van Doomkerke en Kruiskerke.
Daar krijgen we dikwijls van
bewoners te horen dat er te vlug
gereden wordt, ook door land-
bouwvoertuigen. Het probleem
is inderdaad groter geworden,
het verkeer is toegenomen en er
wordt steeds sneller gereden.
In Doomkerke hebben we daar-
om al bloembakken geplaatst,
onder meer ter hoogte van de
school. Ze zijn omstreden en
niet mooi, maar ze bereiken wel
hun doel. In Kruiskerke testen
we, ook ter hoogte van de
school, een proefopstelling uit.’ 

De grootste stijger in het rap-
port is de parkeerproblematiek. 
‘De doorstroming in de Brugge-
straat is verbeterd door een ge-
deeltelijk parkeerverbod, wat
werd opgevangen door een
nieuwe parkeerruimte zoals er
ook in Doomkerke een kwam.
We realiseerden verder extra
plaatsen aan Het Portaal en er
zijn er nog meer gepland op de
site Ter Beke.’ 
Hulp en opvang van bejaarden
en gehandicapten steeg tot 7,1
op 10 en kreeg zo, samen met
het thema ‘klantvriendelijk-
heid van de gemeentediensten’,
de hoogste score. ‘Klantvrien-
delijkheid vind ik zelf erg be-

langrijk, en het is een van onze
aandachtspunten. Werken aan
de opvang van bejaarden en ge-
handicapten was een van onze
programmapunten voor de ver-
kiezingen. De goede score die
we daar halen, is te danken aan
de OCMW-werking. Er kwam
extra personeel bij dat, onder
impuls van de nieuwe voorzit-
ter en de OCMW-raad, een pak
goede ideeën en nieuwe initia-
tieven heeft uitwerkt.’ 
Ook aan de jongste inwoners
wordt er gedacht. ‘Dat dit ook
een sterke stijger is, doet deugd.
In de Aalterstraat komt een
nieuw gebouw voor buiten-
schoolse kinderopvang en
verder werkt het LOK (Lokaal
Overleg Kinderopvang) aan
nieuwe initiatieven, zoals in-
vesteren in een speelgoedkof-
fer. Onze inspanningen ten
gunste van de verenigingen
worden ook op prijs gesteld.
Met Het Portaal en de lokalen
aan de sporthal hebben ze nu
meer ruimtes ter beschikking.’
(ICA)

‘Meer snelheidscontroles nodig’
VRIENDELIJKHEID 
IS EEN VAN ONZE
AANDACHTSPUNTEN
Greet De Roo
Burgemeester 
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