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Nu al te noteren in uw agenda  

✔soirée rkd 2016
 op zaterdag 10 september 

✔ koffi etafel voor senioren 2016
 op zaterdag 1 oktober  

Was 2015 ons  schrik jaar? Leven we in 
sombere en slechte tijden? Het was niet 
goed: sinds 1945 is vrede nooit verder 
af geweest dan in het afgelopen jaar.  
Maar de tijden zijn vaak de tijden die 
we er zelf van maken. Vandaag ziet er 
somber uit. Morgen ziet er goed uit.

Rkd wenst u dan ook allemaal het al-
lerbeste voor 2016 en kijk, kijk verder. 
Kijk door de regendruppels heen en 
ontdek de schittering van een regen-
boog.  

lees verder op pag. 2

Beste Ruiseledenaren, 

Bij aanvang van het jaar is het een goede gewoonte om elkaar een gelukkig en ge-
zond nieuwjaar te wensen. Het is voor mij ook de gelegenheid om eens achterom 
te kijken naar wat 2015 ons gebracht heeft. 
De start van de aanleg van 9 ha bijkomende ambachtelijke zone is voor vele Rui-
seleedse ondernemingen het belangrijkste feit van het afgelopen jaar. Voor velen 
betekent dat het einde van het jarenlange wachten om een eigen stek te hebben. 
Ik verwacht dat dit jaar de bouw voor de eerste bedrijven kan starten.  Voor de 
gemeente is het zeer belangrijk om op die manier te kunnen voorzien in werkge-
legenheid  in de eigen gemeente en ook onze  fi nanciën varen er wel bij.
De eerste fase van de rioleringswerken in de Bruggestraat en Bruggesteenweg is 
voorbij. Dankzij de goede weersomstandigheden is alles binnen de voorziene pe-
riode afgewerkt. Het resultaat mag gezien worden. Het begin van de tweede fase 
is voorzien halverwege dit jaar.
Ruiselede is een kleine landelijke gemeente en  als bestuur willen wij er alles aan 
doen  om onze gemeente leefbaar te houden en zo te bewijzen dat een fusie met 
andere gemeenten geen goed idee is. Wat we zelf doen, doen we beter. Daarom 
stellen wij ook alles in het werk om het bevolkingsaantal te laten stijgen. Bin-
nenkort start de bouw van 31 woningen in de Oude Tieltstraat, opnieuw positief 
nieuws voor de gemeente, de scholen, de handelaars enz. 
In 2015 zijn er ook unieke dingen gebeurd in ons Molendorp. Wat denkt u van 
de realisatie van onze schaatsweide? Bij de voorbije wintertemperaturen lijkt het 
een gek idee, maar als het vriest, zal dit zeker een succes zijn.  Het heeft zelfs 
ook al andere gemeenten op ideeën gebracht. De realisatie van een 1,5 km lang 
ruiterpad is voor de vele ruiters in onze gemeente een droom die eindelijk  is 
uitgekomen.
De gemeente telt dit jaar vijf opmerkelijke “kraks”.  Zij hebben vorig jaar onze 
gemeente uitstraling gegeven  tot ver  buiten onze grenzen . Op humanitair vlak 
heeft Caroline Lannoo  op haar eentje een hele vrachtwagen hulpgoederen samen-
gebracht en opgestuurd naar Griekenland om daar de vluchtelingen  te helpen 
aan broodnodige eerste hulp. Op cultureel vlak heeft Norbert Maes zichzelf over-
troffen met het uitbrengen van het fotoboek “Ruiselede verenigt” . 
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Nieuwjaarsgroet van OCMW-
voorzitster en Schepen van 
sociale zaken Linda Wyckstandt

WIST JE DAT?

We al ruim halfweg zijn?
De verkiezingen liggen ruim 3 jaar ach-
ter ons. Tijd om nog eens naar je toe te 
komen, te luisteren, er te zijn. Je mag 
ons verwachten in het voorjaar!

De redactie deelt mee:
De rkd-krant wordt met 1 uitgave ver-
minderd en verschijnt nog tweemaal per 
jaar. Na dit nieuwjaarsnummer komt er 
een zomernummer eind augustus: dus 
dubbel aandachtig lezen, aangekondig-
de activiteiten noteren en meteen als 
uitnodiging beschouwen!

(vervolg pag.1)

Met dit prachtig initiatief heeft de cul-
tuurraad een “must have” gebaard.  Op 
literair vlak heeft Ingrid Casteleyn met 
haar boek Mont Ventoux een deel van 
zichzelf prijs gegeven en aan de lezer 
goesting om de Mon(t) Ventoux en om-
geving te verkennen.  Bert  Denoulet 
van “Tafel 10” heeft Ruiselede op de 
culinaire kaart gezet. Zijn kookkun-
sten zijn opgemerkt door  prestigieuze 
restaurantgidsen en hij werd door de 
provincie als “jong geweld” geselec-
teerd. Trui Tack, uitbaatster van bed 
and breakfast  “Droomkerke” heeft op 
toeristisch vlak haar duit in het zakje 
gedaan: zij werd verkozen tot “Beste 
toeristische ondernemer” van het Brugs 
Ommeland. Het doet deugd om te zien 
en te ervaren dat Ruiselede echt wel 
leeft en dat er talrijke initiatieven ge-
nomen worden om het hier aangena-
mer vertoeven te maken. Profi ciat aan 
alle genomineerden voor de uitreiking 
van de “Gulden wiek” en zeker aan de 
winnaars “Illud Mane”.
Ik wil ook vrijwilligers, in welke hoe-
danigheid dan ook, bedanken voor hun 
inzet. Hun inzet blijft onontbeerlijk in 
onze samenleving.  
Aan allen de wens dat 2016 een jaar 
mag worden zoals u het graag zou heb-
ben. Het gemeentebestuur en alle me-
dewerkers zullen daar indien mogelijk 
een steentje toe bijdragen.

Greet De Roo, burgemeester

OP DE VALREEP VAN...2015
De blijde intocht van de Sint (een succesrijk, nieuw initiatief van het OCMW) 
op zaterdag 27 november leek de aanzet voor nog meer blijde gebeurtenissen.

Op maandag 21 december werd Ruiselede een hartveilige gemeente. 
Het logo, overhandigd door Rode Kruis Vlaanderen, prijkt sindsdien aan het klei-
ne bijgebouw naast het gemeentehuis. Er zijn twee criteria om een hartveilige 
gemeente te worden. Je moet minstens één automatische externe defi brillator 
(AED) op jouw grondgebied hebben en die moet publiek toegankelijk zijn (EHBO-
lokaal in de sporthal). Daarnaast moet de gemeente zijn engagement uitdrukken 
om de bevolking te sensibiliseren en samen met de Rode Kruisafdeling opleidin-
gen in reanimatie en AED-gebruik aan te bieden aan de bevolking. (In Ruiselede 
waren er tijdens 2 sessies zestig deelnemers, waaronder schepen Frans Debouck).

Op zondag 13 december werd het ruiterpad geopend en op 27 december 
was het de beurt aan de schaatsweide.
Schaatsweide en ruiterpad zijn een onderdeel van een project dat in het kader van 
het plattelandsproject “Veldgebied Brugge, Landschapspark Bulskampveld” werd 
gesubsidieerd.  De kostprijs voor de aanleg van schaatsweide en ruiterpad bedroeg 
ca 14.500 euro. Hiervan werd 50% gedragen door de gemeente Ruiselede, 30% 
door het regionaal landschap en 20 % door de Vlaamse Landmaatschappij. 
Het ruiterpad loopt door het Parochieveld- en Bruwaanbos (Kruiskerke) en is 1,5 
km lang.

Een kleine, natte weide aan de rand van het Parochieveldbos, wordt bij vriesweer 
omgetoverd tot  schaatsweide . Hiervoor moest de bovenste laag van het weiland 
worden afgegraven, zodat een waterstand van ca 15 cm  kan worden bereikt.  
Door een regelbare waterafvoer kan het bekkentje zich in de herfst vullen met 
water. Als het wil vriezen, zal snel een stevige ijslaag van 8 à 10 cm  worden ge-
vormd. IJspret verzekerd op een veilige manier!

Op de gemeenteraad van 23 december werd een principieel akkoord ges-
loten tot aankoop van de toegangsweg naar het Landschapspark Disveld.
De aankoop van de toegangsweg naar het landschapspark Disveld in Doomkerke 
is opgenomen in het inrichtingsplan ‘Onthaalinfrastructuur Bulskampveld’. Derge-
lijke grondaankopen door de gemeente kunnen gebeuren met 50% subsidie nadat 
het landinrichtingsplan door de bevoegde minister wordt goedgekeurd. Voor de 
toekomst is meteen een blijvende en verbeterde toegang gegarandeerd.

Ondersteuning van de gemeente 
voor het project van WZC Curando 
O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede bij 
de renovatie en ombouw van ‘Den 
Tap’ tot een dienstencentrum. 
Begin december werden een aantal 
projecten goedgekeurd in het kader 
van ‘Leader Midden-West-Vlaanderen’, 
het programma voor plattelandsont-
wikkeling in de regio. Op aangeven 
van en door actieve  motivering vanuit 
het schepencollege kan het project re-
kenen op een steun van 74.500 euro, 
een fl inke hap uit de subsidiepot van  
434.271 euro. Zeven andere gemeen-
ten en projecten verdelen de rest.

Ondertussen vorderen de werken in de ambachtelijke zone 
van de Bundingstraat... 
Toch moeten fi etsers nog even een omleiding volgen en ter hoogte van de Bun-
dingstraat is daarbij enige vaardigheid vereist.

... en in de Aalterstraat staan, bij een 
te vroege lente,  de lelies in bloei.

Schaatsweide en ruiterpad

: )
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Beste inwoners van Ruiselede, Kruiskerke en Doomkerke,

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, de secretaris, het personeel en 
mezelf, wens ik u allen een gezond en gelukkig 2016.

Tijdens het voorbije jaar werd er door al onze diensten en vrijwilligers hard 
gewerkt. Aan onze individuele dossiers wordt er veel tijd besteed. Een luiste-
rend oor leidt tot een menswaardige oplossing. Soms is dit geen gemakkelijke 
opdracht voor onze maatschappelijke werksters, rekening houdend met alle 
besparingen.

Ook de samenwerking met de externe diensten wordt alsmaar sterker, waardoor 
onze ouderen en jongeren terecht kunnen met hun vragen in ons sociaal huis. 
Er zijn meer overlegmomenten om mensen die thuiszorg nodig hebben beter te 
kunnen ondersteunen. Onze mindermobielencentrale,  poets-, klusjes- en bood-
schappendienst zijn belangrijk maar evenzeer de verjaardagbezoekjes verzorgd 
door de vrijwilligers: dit zijn momenten waar  mensen hun gevoelens kunnen 
uiten en noden kunnen doorgeven.

De samenwerking met de directie van het WZC Sint-Jozef groeit. De 1-euro 
subsidie per Ruiseledenaar per dag en de toelage voor “De Dagmolen” vanuit 
het OCMW, zorgen ervoor dat onze Ruiseleedse zorgbehoevenden langer kunnen 
thuiswonen.

De Dagmolen is uitgegroeid tot een succes. Daarom zal Curando “De Tap” om-
bouwen tot een dagcentrum met nog meer mogelijkheden: een dienstencen-
trum waar plaats is voor iedereen die nood heeft aan sociaal contact of wil 
deelnemen aan een activiteit of die een warme maaltijd en/of een drankje aan 
democratische prijs wil nuttigen. Unaniem werd beslist om de samenwerking 
verder uit te bouwen. Op 20 maart 2016, dag van de zorg, wordt het dagcen-
trum geopend.

Het voorbije jaar werd gekenmerkt door de vluchtelingenproblematiek.  
Door het spreidingsplan van de regering kregen we de opdracht om 10 vluch-
telingen extra op nemen. Dit zou het totaal op 18 mensen brengen. Ik ben 
er zeker van dat dit voor iedereen een aanpassing zal zijn en ook vragen zal 
oproepen. Wij zullen deze mensen goed begeleiden maar hen ook aangeven wat 
onze waarden en normen zijn.

Tot slot heb ik als OCMW-voorzitter 
woorden van dank voor allen die het 
sinterklaasfeest mogelijk gemaakt 
hebben, in het bijzonder voor het per-
soneel van het OCMW; zij stonden erop 
dat de goede sint in Ruiselede perfect 
ontvangen werd. 
Ook woorden van dank aan alle per-
soneelsleden, het gemeentebestuur, 
de secretaris, mijn collega-raadsleden 
van het OCMW, alle leden van de Ge-
meentelijke Ouderen Adviesraad, de 
verenigingen en de andere organisa-
ties die het OCMW in hun hart dra-
gen en de vele vrijwilligers en mensen 
die extra zorgen voor mensen in hun 
buurt.   
Ik wens u allemaal het allerbeste in 
2016.

Linda Wyckstandt, OCMW-voorzitter�


