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AGENDA

VR 14 OKTOBER
Izegem
Roeselare
ZA 15 OKTOBER
Izegem
Roeselare
MA 17 OKTOBER
Moorslede
Lichtervelde
Ingelmunster
DI 18 OKTOBER
Dentergem
Staden
Ardooie

VANDAAG

Oostrozebeke
Ruiselede
Hooglede

DO 20 OKTOBER
Pittem
Wielsbeke
Ledegem
VR 21 OKTOBER
Wingene
Tielt
Meulebeke

De data waarop u uw gemeente kunt
terugvinden in de krant

Een nieuw recyclagepark
en een vernieuwd rust-
huis zijn opvallende reali-
saties van de voorbije le-
gislatuur. Maar ook de
kinderopvang komt nog
aan bod.

‘We zijn met een realistisch
programma naar de kiezer
getrokken’, zegt burgemees-
ter Jean-Marie Bonte (CD
2000) van Oostrozebeke. ‘We
konden het dan ook zo goed
als volledig realiseren.’
Zo werd onder het beheer
van intercommunale IVIO
een gloednieuw container-
park gebouwd en onderging

ook rusthuis Rozenberg een
metamorfose. ‘Jarenlang al
drongen we aan op een recy-
clagepark van IVIO. Wat het
rusthuis betreft voldoet het
gebouw nu aan de heden-
daagse eisen. Het aantal ka-
mers steeg van 66 naar 76.’

Tweede sporthal

De burgemeester stipt ook
de aanleg van een bedrijven-
terrein aan, net als veilige
fietspaden en het lobbywerk
voor de afwerking van de weg
langs het kanaal, die het
zwaar verkeer uit de dorps-
kern moet weren. ‘Het ko-

mende jaar staan nog de uit-
breiding van de buitenschool-
se kinderopvang en de bouw
van de tweede sporthal op
het programma.’

Kinderopvang

Philippe Bogaert van oppo-
sitiepartij Oostroplus nuan-
ceert: ‘Het rusthuis en het
containerpark zijn inderdaad
gerealiseerd, maar het ging
dan ook om projecten die al
van lang voor deze legislatuur
dateerden. Ze ogen mooi,
maar het was blijkbaar moei-
lijk om ze tot stand te bren-
gen. De sporthal is er nog

niet, de uitbreiding van de
kinderopvang evenmin en het
valt nog te bezien of dat nog
gaat lukken deze legislatuur.
Waar niet over gepraat
wordt, is de regularisatie van
ingepalmde groene zones. Die
situatie zit muurvast. Men is
er mee bezig, krijgen we tel-
kens te horen. De Gent- en
Nieuwstraat wachten nog
altijd op fietspaden en het
gemeentehuis werd telkens
heringericht in plaats van
een uit- of nieuwbouw. Ten
slotte wordt ook niet gerept
over de huisvesting van de
chiro. Allemaal zaken waar
geen beweging in komt.’ (fmr)

Oostrozebeke

‘Realistisch programma zo goed als afgewerkt’

Burgemeester Jean-Marie Bonte.
Foto: fmr

De RKD-meerderheid le-
vert in Ruiselede negen
van de zeventien gemeen-
teraadsleden. Oppositie-
partijen zijn CD&V en Dur-
ven, met respectievelijk
zeven zetels en één zetel.

‘Met haar absolute meerder-
heid kan RKD haar ideeën
eenzijdig afdwingen’, vat op-
positieleider Marnix Vandaele
(CD&V) de situatie samen. ‘De
leden van de meerderheid
geven de indruk open te staan

voor opmerkingen van de
oppositie maar als puntje bij
paaltje komt, drukt RKD haar
eigen wil door, met alle gevol-
gen vandien. Zo werd het
politieke leven dit jaar gedo-
mineerd door de perikelen
rond de uitbreiding van de
sporthal. Het gemeentebe-
stuur heeft daarvoor een mas-
terplan opgesteld maar op een
waardige uitbreiding is het
nog vele jaren wachten. Zelfs
een petitie van ruim 1.200
handtekeningen kon geen

indruk maken op RKD.’
Over de opvolging van de
waterbeheersingswerken door
de meerderheid heeft de
CD&V-fractie onlangs nog
haar ongenoegen geuit. ‘De
uitgegraven aarde werd gede-
poneerd in de onmiddellijke
omgeving van de Poekebeek.
Pikt de Ruiseledenaar dit echt
allemaal? ’
Voor burgemeester Greet De
Roo (RKD) is er geen vuiltje
aan de lucht. ‘Wij gaan met
RKD opnieuw voor de volle

zes jaar. Ik zal de lijst met veel
overtuiging trekken. In Ruise-
lede is er veel gebeurd de
voorbije vijf jaar. Ons pro-
gramma is vrijwel volledig
uitgevoerd. De buitenschoolse
kinderopvang en de aanleg
van het Disveld in Doomkerke
zijn projecten die mij per-
soonlijk het meest na aan het
hart liggen. De waterbeheer-
singswerken zijn in uitvoering
en ik hoop op een volledige
afwerking tegen volgend jaar.’
(evd)

Ruiselede

RKD gaat opnieuw voor de volle zes jaar

Burgemeester Greet De Roo.
Foto: evd

Met 11 van de 21 zetels
regeert Samen – nipt –
met een absolute meer-
derheid in Hooglede. Toch
kijkt de burgemeester met
vertrouwen naar de toe-
komst.

Samen is al drie legislatu-
ren de regerende partij in
Hooglede. De samenhang
tussen SP.A, N-VA en onaf-
hankelijken kon telkens een
volstrekte meerderheid
behalen. Met als gevolg dat
de jongste vijf jaar de bur-
gemeesterssjerp rond Jozef
Lokeres buik hing. Het ziet
ernaar uit dat CD&V de
grote uitdager wordt voor
Lokere en zijn Samen. Bij
de vorige gemeenteraads-
verkiezingen in 2006 won
CD&V twee zetels en moest
lijsttrekker Rita Demaré

slechts met 75 stemmen
onderdoen voor Lokere.

Opnieuw lijsttrekker

Burgemeester Jozef Loke-
re is alvast opnieuw kandi-
daat-burgemeester. Hij is
volgend jaar ook lijsttrek-
ker. ‘Ik kijk tevreden terug
op de voorbije vijf jaar. On-
ze meerjarenplanning klop-
te. Sommige projecten zijn
nog lopende. Aan het einde
van onze legislatuur zal de
doortocht van Hooglede een
feit zijn, zal er een nieuw
gemeentehuis zijn en krijgt
de markt een opknapbeurt.
Het centrum van Hooglede
zal er mooi uitzien. Het is
een bewijs dat we doen wat
we zeggen. De keuze is al-
tijd aan de kiezer, maar die
zal ons geen loze beloften

of onafgewerkte projecten
kunnen verwijten. We heb-
ben een goed bestuur.’
Bij CD&V, de grootste op-
positiepartij, is het op-
nieuw Rita Demaré die de
strijd aangaat als lijsttrek-
ker. ‘De meerderheid heeft
de voorbije jaren oog gehad
voor grote projecten. Dat is
goed, maar ook zeer duur.
Daardoor bleven de vragen
en problemen van de gewo-
ne mensen wel liggen.
Bouwgronden liggen te
wachten, bedrijven wijken
uit naar andere gemeenten,
en dat allemaal omdat er
geen duidelijk structuur-
plan is voor de gemeente.
Wij willen de focus op-
nieuw op de dagdagelijkse
zaken en een goede visie op
de toekomst’, aldus Demaré
(avr)

Hooglede

Meerderheid én oppositie met vertrouwen

Burgemeester Jozef Lokere.
Foto: sbr
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MEULEBEKE De correcti-
onele rechtbank van Kort-
rijk heeft de broers Chris-
tophe (29) en Jonathan L.
(27) en twee kompanen
schuldig bevonden aan het
dealen van drugs in café
De Nieuwe Leeuw.

Nadat de politie de drugs-
handel in café De Nieuwe
Leeuw in Meulebeke op het
spoor kwam, viel ze in mei
2009 binnen bij Christophe
L. (29) en Wesley D. (32).
Tijdens de huiszoekingen
werden twee kilogram speed,
cannabis, vloeibare xtc, hor-
monen en wapens gevonden.
Volgens de procureur, voor
de correctionele rechtbank,
haalden heel wat Meulebeek-

se drugsverslaafden hun
voorraad bij het duo.
De twee werden veroordeeld
tot een celstraf van dertig
maanden, waarvan zes maan-
den effectief.
Ze moeten zich ook laten
behandelen voor hun drugs-
verslaving.
Jonathan L., de jongere
broer van Christophe, was
slechts enkele maanden be-
trokken bij de handel en
kreeg opschorting van straf.
De toenmalige vriendin van
Christophe L. werd bij ver-
stek veroordeeld tot een cel-
straf van twaalf maanden,
waarvan twee maanden effec-
tief. Zij moet net als L. en D.
een geldboete betalen van
5.500 euro. (eva)

Dealers veroordeeld voor
handel in De Nieuwe Leeuw

Het Dadipark blijf voor be-
roering zorgen in Dadizele,
ook op politiek vlak. Zijn het
niet investeerders die afhaken,
dan zijn het nu de plannen
rond mobiliteit die voor op-
schudding zorgen. Ward Gillis,
raadslid voor Pro, bindt de kat
de bel aan: ‘Om het Dadipark
vlot toegankelijk te maken,
ongeacht de invulling, zou de
Waterstraat volgens de be-
staande plannen achteraan het
park verbreed moeten worden
tot een tweerichtingsstraat.
Op die manier zijn de parkings
vlot toegankelijk en is er geen

verkeersoverlast in het cen-
trum. Die visie stelt het ge-
meentebestuur nu bij. Het
college gaat er vanuit dat op
termijn een kleinschalige
ontwikkeling zal gerealiseerd
worden. Het verkeer, volgens
de herziene van het mobili-
teitsplan, komt dan toe via de
kern van Dadizele, met een
uitstroom langs de Ledegem-
straat. Voor alle bewoners en
handelaars in het centrum van
Dadizele betekent dit een
ramp. Ook mogelijke inves-
teerders worden afgeschrikt.’
Gillis gaat verder: ‘Wij gaan
hier niet mee akkoord en wil-
len waarschuwen dat de her-
schikking van de plannen
gebeurt zonder brede inspraak
van de burger. Het college
heeft volgens ons bewust ge-
kozen om geen openbaar on-
derzoek te organiseren, maar

enkel adviesraden te consulte-
ren.’
Rik Bekaert, schepen van
Communicatie voor Groep A
weerlegt die woorden: ‘Voor
Dadipark gaan we nog steeds
uit van beide mogelijkheden:
een grote of een kleinschalige
ontwikkeling. Hoe Dadipark
ook ontwikkeld wordt, een
deel van de Waterstraat ver-
breden en er een tweerich-
tingsstraat van maken is niet
voldoende. Bij de herziening
van de mobiliteit worden we
bijgestaan door experten. Die
vertellen ons dat ontsluiting
via de Waterstraat niet oppor-
tuun is. De kosten wegen niet
op tegen de voordelen. Het
verkeer moet in de andere
situatie ook niet door het cen-
trum. Via de Kleppestraat kan
het verkeer naar de provincie-
baan.’ (avr)

Pro hekelt nieuwe mobiliteitsplannen
DADIZELE De gemeente
bekijkt momenteel het
mobiliteitsplan in Dadize-
le. Oppositielid Ward Gillis
(Pro) waarschuwt dat het
centrum overspoeld zal
worden.

IZEGEM

Een jaar cel
voor naaktloper
Een onverbeterlijke
naaktloper is voor de
correctionele rechtbank
van Kortrijk voor de
achtste keer veroordeeld
voor openbare zeden-
schennis. De 39-jarige
Izegemnaar kreeg een
effectieve celstraf van
een jaar en een geldboete
van 825 euro. Tijdens het
proces omschreef de
openbare aanklager
Chris C. als een onverbe-
terlijk persoon omdat hij
na zeven veroordelingen
alweer voor de rechter
verscheen voor openbare
zedenschennis. Ditmaal
lokte hij via een adver-
tentieblad een vrouw
naar zijn huis. Toen de
vrouw op 7 december
aankwam, wachtte hij
haar naakt op en was hij
aan het masturberen. De
vrouw sloeg op de vlucht,
maar C. belde haar nog
verschillende keren op.
De Izegemnaar ontkende
en beweerde dat hij noch
het advertentieblad noch
de vrouw kende. (eva)

Rechtbank

ROESELARE De Cultuur-
trofee wordt jaarlijks door
het stadsbestuur uitgereikt
aan een Roeselaarse culturele
vereniging, persoon, groep of
instelling, die een uitzonder-
lijke culturele prestatie lever-
de of die zich verdienstelijk
maakte op cultureel vlak.
Zaterdag valt die eer Koen
Cosaert te beurt.
Cosaert is sinds de jaren
tachtig stadsbeiaardier in
Roeselare en leidt er ook een
afdeling van de beiaard-
school. Vorig jaar werd hij
benoemd tot directeur van de
Mechelse Beiaardschool Jef
Denyn.

Sint-Petersburg

In een persbericht roemt de
stad Cosaert als volgt: ‘Hij is
het uithangbord voor het
beiaardspel, de ambassadeur
van de beiaardiers wereld-
wijd. Ondanks alle buiten-
landse roem die hem te beurt
viel, bleef hij toch steeds
terugkeren naar zijn Roese-
laarse toren. Een beiaardcon-
cert is voor velen weinig
meer dan muzikaal behang bij

het shoppen of terrassen.
Dankzij Koen Cosaert is het
echter wel behang van top-
kwaliteit.’

De 48-jarige Cosaert is af-
komstig uit Kortrijk. Naast
stadsbeiaardier in Roeselare,
is hij ook stadbeiaardier in
zijn geboortestad, in Harelbe-
ke, Poperinge en Izegem.
Sedert 2007 is hij gastprofes-
sor aan de Staatsuniversiteit
van Sint-Petersburg en aan

het Carillon Instituut in het
Nederlandse Dordrecht.
Hij is uiteraard zeer tevre-
den met de onderscheiding:

‘Ik ben
zeer ver-
eerd. Ik
woon in
Kortrijk,
maar ben
nauw ver-
bonden

met Roeselare. Als beiaardier
is het fantastisch om in de
Roeselaarse Sint-Michielsto-
ren te kunnen spelen. Een
zeer mooie toren met een
prachtige beiaard. Roeselare
is ook het centrum van de
beiaarden in West-Vlaande-
ren. Dat ik de stad internatio-

naal mag uitdragen is een
hele eer.’
Dat Cosaert leeft voor de
beiaard mag duidelijk zijn.
‘De beiaard zorgt al vijfhon-
derd jaar voor de soundscape
van een stad. Het is verbon-
den met onze Vlaamse cul-
tuur. Het is de publieke radio
van het verleden. Een uniek
muzikaal medium die een
hele stad kan laten klinken.
Het instrument en het stem-
men van de klokken is op zich
is al subliem in zijn meester-
schap en vakmanschap. Dat
ik van beiaardier mijn beroep
heb kunnen maken, is vrij
uitzonderlijk. Ik prijs me zeer
gelukkig. Het plezier is er
weinigen gegeven.’

Stadsbeiaardier en
Kortrijkzaan Koen Co-
saert krijgt zaterdag
de Roeselaarse Cul-
tuurtrofee overhan-
digd. Cosaert werd vo-
rig jaar benoemd tot
directeur van de Ko-
ninklijke Beiaard-
school Jef Denyn in
Mechelen.

ARNE VANSTEENKISTE

Stadsbeiaardier Koen
Cosaert krijgt Cultuurtrofee

’’
KOEN COSAERT

Dat ik de stad internationaal
mag uitdragen is een hele eer

Stad roemt beiaardier om internationale uitstraling

Koen Cosaert aan het werk. Foto:Martine Debuf

ROESELARE

Deels eenrichting
inWestlaan
Vanaf vandaag is de
Westlaan open in beide
richtingen tot aan de
Groenestraat. Vanuit het
centrum kunnen bestuur-
ders op die manier via de
Molenstraat de Westlaan
rechts oprijden. Van de
Groenestraat tot aan de
Weststraat is enkel een-
richtingsverkeer moge-
lijk. En dat in de richting
van de Brugsesteenweg.
Vanaf vandaag is ook de
Diksmuidsesteenweg
bereikbaar, in de richting
van het centrum. (avr)

Telex


