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RUISELEDE

Aantal inwoners : 5.180

Q Gemeenteraad
Meerderheid : RKD (9)
Oppositie : CD&V (7) en Dur-
ven (1)

Q Belastingen

Aanvullende belasting op de
personenbelasting : 6,5 %
Opcentiemen op de onroe-
rende voorheffing : 1.500

Inkomsten uit belastingen
per inwoner
in 2009 : 510 euro
budget 2011 : 481 euro

Q Uitgaven

Toelage aan OCMW per in-
woner
in 2009 :23 euro
budget 2011 : 40 euro
Toelage aan kerkfabrieken
per inwoner
in 2009 :11 euro
budget 2011 : 11 euro
Toelage aan politiezone per
inwoner
in 2009 : 60 euro
budget 2011 : 62 euro

Aflossing schuld per inwoner
in 2009 : 102 euro
budget 2011 : 87 euro

q Meer in Krant van West-
Vlaanderen, p. 2-4

DOOR KRISTOF VANCOLEN

Over 12 maanden, op zondag
14 oktober 2012, zijn er ge-

meenteraadsverkiezingen. Je voelt
de politieke spanning Ruiselede
stilaan stijgen. Tijd om eens te kij-
ken wat RKD de afgelopen jaren
waarmaakte van de verkiezingsbe-
loftes. RKD haalde net geen 50 %
van de stemmen, maar kon dankzij
de overwinnaarsbonus rekenen op
een volstrekte meerderheid. De
partij had naast een slogan ook
een uitgebreid programma, dat
maar liefst 83 punten telde. Daar-
van is vijf jaar later ongeveer
75 % van gerealiseerd.

Sociaal Huis
Op het vlak van milieu en natuur
scoort het gemeentebestuur goed.
Enkel het beloofde ruitersparcours
is er nog niet. RKD deed meer dan
het beloofd had. Kort na de ver-
kiezingen kocht het gemeentebe-
stuur de velden achter de kerk in
Doomkerke aan. Dankzij heel wat
subsidies bouwden ze de velden
om tot een landschapspark. De
CD&V-oppositie had enkele be-
denkingen bij het gebrek aan sani-
tair en bij de smalle toegang tot
het park. Durven beloofde te wa-
ken over het goed ecologisch be-
heer van de site. 
Verder wilde de linkse oppositie-
partij dat het park gebruikt werd
voor natuureducatie. Dat laatste
gebeurt, vooral basisschool De
Linde maakt gebruik van de mo-
gelijkheden van het Disveld.
Daarenboven organiseerde de ge-
meente een geslaagde gezinsdag
in het landschapspark. De Doom-
kerkenaars zijn trots op hun park.
In het verleden voelden ze zich

soms over het hoofd gezien door
het gemeentebestuur. Het lijkt er-
op dat RKD met de aankoop en
inrichting van Het Disveld deze
gevoelens volledig uitwist. 
Anderzijds staat de oppositie sterk
in de noordelijke parochie dankzij
hun CD&V-fractieleider Marnix
Van Daele. Het wordt uitkijken
voor wie de
Doomkerkenaar
volgend jaar
kiest. 
Andere belang-
rijke thema’s
waar RKD vol-
ledig voor ging,
waren onder-
wijs, OCMW en
seniorenbeleid.
Het opstarten van buitenschoolse
kinderopvang De Stekelbees en
het subsidiëren van de voor -en
naschoolse opvang in de scholen
kost een pak geld. Dit is een be-
wuste keuze van de meerderheid.
CD&V vraagt zich af of het wel

verantwoord is om naschoolse op-
vang in Kruiskerke te voorzien,
wanneer er slechts enkele kinde-
ren gebruik van maken. Burge-
meester De Roo is zich daar be-
wust van en beloofde een jaarlijk-
se grondige evaluatie. Het OCMW
kreeg veel aandacht van de RKD.
Het OCMW verhuisde en werd

omgevormd tot
Sociaal Huis.
Het is duidelijk
dat de RKD vol-
op ingezet heeft
op kinderen en
ouderen. Ze sta-
ken er heel wat
geld in, maar le-
vert dit extra
stemmen op ? 

Openbare werken
De thema’s sport en mobiliteit
zorgden voor verhitte discussies
tijdens de gemeenteraad. CD&V
zet alles in om van het sporthal-
dossier het verkiezingsthema te

maken. RKD schreef zes jaar gele-
den in het verkiezingsprogramma
het volgende over de sporthal :
‘We willen de huidige mogelijkhe-
den in en rond de sporthal evalu-
eren. We willen een eventuele uit-
breiding bespreekbaar maken en
concretiseren via een studiebu-
reau.’ Het gemeentebestuur be-
weert dat ze hieraan voldoet met
zijn masterplan. De CD&V-oppo-
sitie heeft hier een andere mening
over. Zij beweert dat de RKD de
burger laat geloven dat er een
nieuwe sporthal kwam. Ze is niet
te spreken over het masterplan en
voelt zich gesterkt door een petitie
voor een nieuwe sporthal, die on-
dertekend werd door 20 % van de
Ruiseledenaren. Vraag blijft wat
de burger nu echt wil. Zullen de
ondertekenaars van de petitie
RKD afstraffen omdat ze verder
gaan met hun masterplan ? Of vin-
den ze het punt niet belangrijk ge-
noeg om voor de oppositie te
stemmen ? 
Ten slotte een punt waar de meer-
derheid iets minder goed op
scoort. RKD had heel wat openba-
re werken beloofd. Grote plannen
om de Poekestraat te herinrichten,
het centrum van Doomkerke aan-
trekkelijker te maken en een goeie
fietsverbinding tussen Ruiselede
en Doomkerke te maken, werden
uitgesteld. RKD heeft hier een
goede uitleg voor. Vanaf 2013 zijn
er grote rioleringswerken gepland,
onder andere in verschillende de
dorpscentra. RKD wil de burgers
niet twee keer opzadelen met op-
gebroken straten, maar deze wer-
ken stonden wel in het partijpro-
gramma. Kon de RKD niet voor-
zien dat deze plannen beter nu nog
niet uitgevoerd zouden worden ? 

RKD voerde de afgelopen vijf jaar 75 % van hun verkiezingsprogramma uit

Landschapspark Het Disveld eyecatcher
Q RUISELEDE – Eén jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen gingen wij voor u na wat het ge-
meentebestuur waarmaakte van hun beloftes. RKD scoort vooral sociaal sterk, terwijl hun plan-
nen rond openbare werken en mobiliteit vaak uitgesteld worden of vertraging opliepen.

De aankoop en inrichting van Het Disveld was niet voorzien. Het ge-
meentebestuur maakte goed gebruik van een plotse opportuniteit.
(Foto Florian)

CD&V wil van
sporthaldossier

verkiezingsthema
maken

Garbiël Dewaelsche zet zich als secretaris van WTC
Kruiskerke. „Het gemeentebestuur heeft veel gedaan
voor Kruiskerke. Het speelplein werd aangepakt, er
kwam een glascontainer en bloembakken en voor het
eerst kreeg ons centrum ook kerstverlichting. Het is
wel jammer dat de bebloeming en de kerstverlichting
niet in heel het centrum hangt. Ik zou het doortrekken
tot aan de Wantebeek”, aldus Gabriël. „Verder wer-
den bloembakken als ver-
keersremmer geplaatst. Maar
die bakken kunnen gevaarlijk
zijn voor fietsers. Maar het is
positief dat het gemeentebe-
stuur initiatief neemt om de
snelheid van auto’s in de
dorpscentra te verminderen.
De beloofde dorpskernver-
nieuwing zal de echte oplos-
sing hiervoor zijn. Ook al zal
het organiseren van een wie-
lerwedstrijd in Kruiskerke dan
misschien onmogelijk zijn.”

GABRIËL DEWAELSCHE (WTC KRUISKERKE)

„Vernieuwing dorpskern kan
koers onmogelijk maken”

Gabriël Dewaelsche.
(Foto Florian)

„De samenwerking van het gemeentebestuur met de
zelfstandigen verloopt goed. We werken samen voor
projecten als Belgerinkel naar de Winkel en de pro-
motie rond de herfstopendeur”, aldus Christian. Ook
over het gemediatiseerde sporthaldossier heeft Chris-
tian een mening. „Er mag van mij best een sporthal
komen, maar dan moeten we met zijn allen bereid zijn
om ervoor te betalen. Kunnen we leven met hogere
gemeentebelastingen of
niet ?”, vraagt hij zich af.
Christian kijkt ook in de toe-
komst. „Er staan grote werken
voor de boeg in Ruiselede-
centrum. De Bruggestraat zal
heraangelegd worden en dat
zal voor hinder zorgen voor
de zelfstandigen. We rekenen
erop bij het overleg over de
werken betrokken te worden.
Zo willen we meedenken over
hoe de verkeerscirculatie het
best georganiseerd wordt.”

CHRISTIAN VERTRIEST (UNIZO)

„Goed overleg met
gemeentebestuur is must”

Christian Vertriest
(Foto Florian)

Christa Padot is bestuurslid van de Doomkerkse Wie-
lerclub. Twee jaar geleden was ze één van de opricht-
sters van de kerstmarkt op ’t Haantje. Daarenboven is
Christa een dichte buur van het landschapspark. „Ik
ben heel tevreden over de investering die de gemeente
gedaan heeft om Het Disveld in te richten. Eerst was
ik bang dat we overlast zouden hebben door het park,
maar die vrees bleek ongegrond. Dat RKD naliet de
site rond het voetbalveld in
Doomkerke uit te bouwen,
vind ik niet erg. Je kan niet al-
les in één keer veranderen”,
vindt Christa. „Ik ben heel te-
vreden met ons gemeentebe-
stuur. Ze steunen de vereni-
gingen zowel financieel als
organisatorisch”, vertelt de
Doomkerkse. Ten slotte wil
Christa nog kwijt dat ze wel
een nieuwe sporthal wil.
„Maar je moet geen geld uit-
geven dat je niet hebt.”

CHRISTA PADOT (WIELERCLUB)

„Gemeente ondersteunt
onze verenigingen”

Christa Padot (Foto
Florian)
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RUISELEDE – De kleuters van basisschool De Kiem in Ruiselede-centrum hadden dringend nood aan
nieuw didactisch materiaal en speelgoed. Het oudercomité van de school sprong in de bres en organiseer-
de onder andere een pannenkoekenverkoop en een playbackshow. De acties leverden 1.500 euro op. Het
oudercomité overhandigde onlangs een cheque aan de dolgelukkige kleuterjuffrouwen van de school.
(KVC – Foto Florian)

1.500 euro aan de kleuters van De Kiem

Roger Lambert en Cecilia De
Volder groeiden beiden op in

Wingene. De kerktoren van Sint-
Jan was dichter bij dan die van
Wingene. Daarom volgden ze les
in de lagere school van het kleine
dorp. Roger werd in 1927 gebo-
ren, Cecilia is twee jaar jonger.
„Op zo’n schooltje kende iedereen
elkaar. Ik ken Cecilia dus al van in
de kleuterklas”, weet Roger.
De vonk tussen Roger en Cecila
sloeg vijftien jaar later over. „In
die tijd waren er nog niet veel
bals. De mannen gingen op café,
maar de goeie meisjes zaten thuis
onder het alziend oog van hun ou-
ders. Je moest ze dus thuis gaan
bezoeken. Ik ging regelmatig op
bezoek ten huize De Volder, zo
kon ik Cecilia aan de haak slaan”,
lacht de senior. Op jonge leeftijd
begon Roger zijn eigen bedrijf.
„Afgevaardigden van de Boeren-
bond vroegen me of ik hun vee-
voeders wou verkopen. Ik ging op
hun aanbod in en zo begon mijn
leven als handelaar.”

Oost-Vlaanderen
Toen Roger en Cecilia trouwden,
verhuisde het bedrijf mee naar hun
nieuwe erf, waar ze de zaak suc-
cesvol voortzetten tot hun pensi-
oen. Het koppel kreeg twee kinde-
ren, Gerda en Gerrit. Ondertussen
hebben ze drie kleinkinderen, Ka-
trien, Evelien en Valerie. „We zijn
héél trots op onze kinderen en
kleinkinderen. Ze zijn wel alle-
maal uitgeweken naar Oost-
Vlaanderen, maar ze hebben goed
gestudeerd. Katrien zit nog op de
unief. Valerie is ontwerpster en
woont nu in Canada”, vertelt Ceci-
lia.
Het koppel had nooit gedacht dat
ze ooit een zestigste huwelijksver-
jaardag zouden mogen vieren.
„We trouwden voor het leven,
maar dat we zo lang zouden leven
hadden we niet verwacht. We ho-
pen dat we nog lang samen kun-
nen zijn”, aldus Roger. „We zijn
gelovig, maar als je de hemel wil
zien, moet je hem hier pakken”,
gaat Cecilia verder.

Pensioen
In 1992 gingen de poorten van het
veevoederbedrijf dicht en begon
het koppel aan hun welverdiend
pensioen. „We gaan niet veel weg.
Ik ga op zondag wel eens kaarten
of een pintje pakken in de Mata-
dor in Wingene. Cecilia houdt
zich vooral bezig met breien en
kruiswoordraadsels”, weet Roger.
„Maar het is niet omdat we nu niet
meer uitgaan dat we nooit wegge-
weest zijn. We hebben een nonkel
pastoor die iets ten noorden van
Parijs woonde. Hij was erg geliefd
in zijn parochie, maar hij reisde
ook graag. We zijn vaak samen
met hem door Frankrijk getrok-
ken. We hebben het hele land ge-
zien”, zegt Roger. Maar nu geniet
het koppel rustig samen van hun
ouder dag. Toch vonden ze dat
een zestigste huwelijksverjaardag
mocht gevierd worden. Het koppel
werd daarom, samen met hun fa-
milie, in de bloemetjes gezet door
het gemeentebestuur. 

(KVC)

Diamant voor Roger en Cecilia 

„Sinds de kleuterklas”

Het gemeentebestuur ontving Roger Lambert en Cecilia De Volder, samen met hun kinderen en kleinkin-
deren, ter ere van hun 60ste huwelijksverjaardag. (Foto Florian)

Q RUISELEDE – Roger Lambert en Cecilia De Volder zijn afkomstig uit
Wingene, maar wonen al sinds hun huwelijk in de Schoutskruisestraat.
Ze werden door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet voor hun
diamanten huwelijk.
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„Wat bibliotheekbezoek betreft,
mag ik wel zeggen dat we met
het hele gezin frequent bij de bib
langs gaan,” zegt Els. „Zowel
mijn man Dennis, ikzelf, als on-
ze drie kinderen vinden onze ga-
ding in het ruime aanbod. Uiter-
aard hebben we niet allemaal de-
zelfde interesses, maar dat is het
voordeel van een hedendaagse
bib. Waar dit vroeger bijna uit-
sluitend een ruime verzameling
boeken was die je kon ontlenen,
is ze op vandaag een multime-
diacentrum geworden waar je
voor tal van zaken terecht kan.”

CD’s en spelletjes
„Wat de kinderen betreft, gaat de
aandacht vooral uit naar cd’s en
spelletjes. Wat de kinderen ook
vaak ontlenen, zijn strips. De
boeken die dan toch meege-
bracht worden door de kinderen
handelen over onderwerpen die
hen op dat moment interesseren
en dienen dan vooral om naar de
foto’s en illustraties te kijken en
hier en daar iets uit te pikken om
te lezen.”
„Dennis en ik gaan dan weer bij-
na uitsluitend naar de bib voor
de boeken en tijdschriften. Den-
nis moet voor zijn werk vaak
lange vliegreizen maken en dan
is een spannend boek een welko-
me vriend. Wat mezelf betreft,
ligt het lezen meer in vlagen,
vooral door gebrek aan tijd. De

meer intense leesmomenten be-
perken zich dan ook tot de va-
kanties, waarbij ook ik dan voor-
al fictie lees. Ik moet wel zeggen
dat ik regelmatig eens tijdschrif-
ten ontleen uit de bib, meestal
over interieur, toerisme, enz.”

Regelmatig vernieuwing
„We zijn best tevreden over het
aanbod dat regelmatig ver-
nieuwd wordt. Vooraan staat een
tafel met de nieuwste boeken en
dat is de eerste plaats waar ik ga
kijken. We lezen ook vaak de re-
censies over boeken in de krant
en het is dan ook aangenaam dat
je ideeën rond nieuwe boeken in
de ideeënbus kunt steken. Die
boeken worden dan later vaak
effectief aangekocht. Ook de
mails die de bibliotheek stuurt
rond de aanwezige boeken over
de actualiteit, leveren vaak leuke
verrassingen op.”
Uiteraard kunnen we bij Els, als
directrice van de Pittemse basis-
school, niet om de relatie tussen
de bib en de school heen. „Wij
hebben hier in Pittem een zeer
goede band met de bib. Zo gaan
alle klassen om de drie weken
naar de bib, waarbij de kinderen
elk één boek mogen ontlenen. Er
zijn ook speciale regels voor de
leerkrachten, die in functie van
hun lessen extra boeken mogen
ontlenen.”

(JG)

Els Goeminne is een trouwe bibbezoekster

„De bib is meer dan
lezen alleen”

Q PITTEM/EGEM – Van 15 tot 23 oktober
heeft in heel Vlaanderen opnieuw de ‘Week
van de bibliotheek’ plaats met tal van spe-
ciale activiteiten. Wij gingen alvast eens
langs bij Els Goeminne, die niet alleen privé,
maar ook in het kader van haar beroepsacti-
viteit als directrice van de Pittemse basis-
school met de bibliotheek in contact komt.

Els, hier samen met haar zoon Jules, is zowel privé als professioneel
tevreden over de Pittemse bibliotheek. (Foto Jan)

... vond ik m’n lief en 1.000 boeken. Wat heb 
jij te danken aan de Bib? Dit jaar stellen we 
de kleine en grote verhalen van de
bibliotheekbezoeker centraal.

BIBLIOTHEEKWEEK 15 - 23 OKT. - www.winob.be
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