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Nu al te noteren in uw agenda  

✔soirée rkd 2017
 op zaterdag 9 september 

✔ koffi etafel voor senioren 2017
 op zaterdag 7 oktober  

“Last Christmas you gave me your heart” 
klinkt nog op de radio als deze rkd-krant 
wordt samengesteld. 2016, the year the 
music died. Doden, oorlog en terreur over 
de hele wereld en Brussel lag er middenin. 
2016 werpt een donkere schaduw af; het 
wordt moeilijk in 2017 om eruit te treden. 

Ondertussen proberen nietszeggende maar 
leuke eindejaarsspelletjes op TV een te-
gengewicht te bieden aan de zwaarmoedi-
ge jaaroverzichten. Leuk en ludiek, zoals 
het woord van het jaar “samsonseks”...

Buiten onze contreien is de verkiezing van 
het woord van het jaar geen ludieke kwes-
tie. Na de ontnuchtering van referenda en 
verkiezingen kozen de Britten voor het 
woord “post-truth”. Het woord verwijst 
naar de omstandigheden waarin emoties 
en persoonlijke overtuigingen zwaarder 
op de publieke opinie en het stemgedrag 
doorwegen dan objectieve feiten. Om over 
na te denken in 2017 want in 2018 zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen! 

lees verder op pag. 2

Beste mensen van Ruiselede,

Wanneer ik terugblik op het jaar 2016, is het vooral een jaar geworden van 
“plannen en voorbereiden”.  De tweede fase van de grote rioleringswerken 
naar Doomkerke startten op maandag 9 januari. Dit zal weer hinder mee-
brengen voor wie in de omgeving woont. Wij kunnen alleen hopen dat de 
weersomstandigheden meezitten, dan zal er eind dit jaar al een heel stuk 
afgewerkt zijn. Ik hou daarbij altijd in het achterhoofd hoe aangenaam het 
zal zijn om te kunnen fi etsen op een veilig en goed fi etspad van Ruiselede 
naar Wingene. 

Eindelijk is de verkoop van de gronden in de nieuwe ambachtelijke zone ge-
start. De eerste bouwaanvragen zijn ook reeds binnen. Dit alles betekent de 
creatie van heel veel jobs. Dat wij deze zone als kleine plattelandsgemeente 
kunnen inrichten is niet zo vanzelfsprekend. Ook wij hebben een ontwerper 
aangesteld om de bouwvergunning voor een nieuwe gemeentelijke loods en 
brandweerkazerne voor te bereiden. 

Het landinrichtingsplan Bulskampveld is op de valreep van 2016 door mi-
nister Schauvliege goedgekeurd. Dat betekent dat we in Doomkerke heel 
wat bijkomende wandelmogelijkheden creëren en een bijkomende parking 
kunnen aanleggen en dit allemaal voor een groot deel gesubsidieerd. Het 
mooie resultaat is de verdienste van velen en ik wil alle betrokkenen die een 
positieve bijdrage hebben geleverd bedanken voor de goede samenwerking. 

Ook voor de zaalsporters is er goed nieuws: deze zomer wordt er een nieuwe 
sportvloer gelegd. 

Onze welgemeende wensen voor 2017 
klinken bij u hopelijk als muziek in de oren!
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Bij het opmaken van onze budgetten 
en het maken van politieke keuzes 
kijken we natuurlijk ook naar het 
sociale aspect . Vorig jaar hebben wij 
het charter “gezonde gemeente” on-
dertekend. Door het ondertekenen 
wil Ruiselede actief meewerken aan 
initiatieven voor een gezond leven 
voor alle inwoners. De gezonde hap-
jes op de nieuwjaarsreceptie waren 
daar al een voorbeeld van. Ook de 
outdoor-fi tnesstoestellen, geplaatst 
op diverse locaties in onze gemeen-
te kaderen daarin. Zo willen we aan-
zetten tot meer bewegen.  
Dikwijls lezen wij dat vereenzaming 
één van de grote ziektes is van onze 
moderne tijd. Iedereen heeft het 
druk en denkt er niet aan dat zelfs 
zijn buur heel eenzaam kan zijn. Ons 
bestaande engagement om alle jari-
ge 80-plussers elk jaar een bezoekje 
te brengen wordt zeer gewaardeerd. 
Dit biedt de mogelijkheid om con-
tact te houden met deze steeds gro-
ter wordende groep mensen uit onze 
gemeente. Onze vrijwilligers zijn de 
ogen en de oren van het beleid. Zij 
hebben een signaalfunctie om ons 
op noden te wijzen waar wij als be-
leid actie kunnen ondernemen. Met 
een nieuw initiatief gaan we nog een 
stapje verder: op vrijdagvoormiddag 
bellen vrijwilligers alleenstaanden 

HET “ZORGEND HART” VAN RUISELEDE

vervolg pag. 1 op voor een praatje. Bedankt aan al 
deze vrijwilligers.

Wij wonen in een zeer mooie, lan-
delijke gemeente; zowel de inwoners 
als de gemeente zijn welvarend. Dit 
mag ons echter niet blind maken 
voor de noden die er zijn. In het 
OCMW ondervinden we het elke dag. 
De kloof tussen “arm en rijk” wordt 
steeds groter. En met rijk bedoel ik 
niet alleen fi nancieel, maar ook rijk 
aan familie, kinderen, kleinkinde-
ren, goede buren en vrienden. Meer 
en meer mensen staan er in onze sa-
menleving alleen voor. Ze sukkelen 
letterlijk van de ene miserie in de 
andere, van de ene gemeente naar 
de andere. Hun aantal groeit elk jaar. 
Ook daar mogen we in deze dagen 

van overvloed eens bij stilstaan. Het 
is onze plicht er ook te zijn voor hen 
en hulp te bieden waar mogelijk.

Mag ik jullie allen bedanken voor 
jullie inzet van het voorbije jaar. 
Elk van jullie heeft op één of andere 
manier een steentje bijgedragen aan 
onze Ruiseleedse samenleving. Ik 
wens jullie allen veel mooie momen-
ten met familie, vrienden en col-
lega’s of zomaar op je eentje. Veel 
deugddoende ontmoetingen, heel 
veel plezier met alles wat je doet, 
niet omdat je het moet doen maar 
omdat je het mag en kan doen. Bo-
venal wens ik jullie allen een goede 
gezondheid in 2017.

Greet De Roo, burgemeester

In een korte maar warme bewoording 
sloot Schepen van Sociale Zaken, Lin-
da Wyckstandt, zich aan bij de nieuw-
jaarswensen van de burgemeester om 
dan meteen over te gaan tot de toe-
kenning van de titel “Zorgend Hart” 
van Ruiselede. Een idee van de sche-
pen en een droom die werkelijkheid 
werd: Ruiselede dankte elkaar!

Een nieuwe eretitel heeft nood aan 
enige toelichting en dat deed de voor-
zitter van de gemeentelijke ouderen-
adviesraad, Julien Deriemaecker.

Iedere Ruiseledenaar kon iemand no-
mineren die volgens hem of haar in 
aanmerking kon komen: een niet-pro-
fessionele verzorger van een oudere of 

zieke buur of kennis.

Hierop kwam heel wat reactie en zo 
werden 19 mensen genomineerd. Zij 
kregen allen een attentie en een da-
verend applaus. Drie mensen kregen 
de titel toegekend van “Zorgend Hart”. 
Als blijk van waardering en erkente-
lijkheid ontvingen zij van de gemeente 
een mooie schaal en Ruislébons als ge-
schenk. Onze dankbare gelukwensen 
gaan dan ook naar iedereen die zich 
belangeloos inzet en in het bijzonder 
naar de laureaten: Freddy Vande Weg-
he en zijn echtgenote Christine Buyck 
(derde laureaat), Cecilia Van Hecke 
(tweede laureaat) en Lieva Deman 
(eerste laureaat). Vanaf nu zal deze 

toekenning om de twee jaar gebeuren 
op de gemeentereceptie in de maand 
januari.januari.

Op de valreep van 2016 toch nog 
enkele objectieve feiten!
Al laten andere publicaties het mis-
schien anders uitschijnen, toch moet 
duidelijk gesteld worden dat in Ruise-
lede de beslissingen, beleidspunten en 
nieuwe initiatieven door de meerder-
heid van rkd genomen en uitgetekend 
worden. In de augustuseditie van de 
rkd-krant kon u reeds een afvinklijst 
vinden van de reeds gerealiseerde 
punten van het rkd-programma. Een 
kleine aanvulling:

De blijde intocht van de Sint op zaterdag 27 
november (nieuw initiatief van het OCMW 
sinds 2015) verblijdde ruim 200 kinderen en 
was meteen de aanzet voor nog meer blijde 
gebeurtenissen.

Op vrijdag 2 december werd voor het eerst 
een succesrijke sporthulde georganiseerd in 
de zaal voor Sport en Spel. 
De talrijke aanwezigen konden zich 
meteen vinden in de nieuwe formule. 
Onze gelukwensen aan de laureaten in 
de 9 verschillende categorieën.

Enige weken daarvoor liep diezelfde zaal vol 
voor de quiz “De Slimste Straat van Ruiselede”. 
Voor de tweede maal toonde de Brug-
gesteenweg zich de sterkste. Profi ciat!

De quiz en de sporthulde zijn initia-
tieven van respectievelijk het feest-
comité en de sportraad waaraan rkd-
mensen actief meewerken.

Op zondag 4 december ondertekende Ruise-
lede het charter “Gezonde Gemeente”. 
Dit project biedt onze gemeente een 
kans om de inspanningen van de voor-
bije jaren te verzilveren (steun aan 
scholen, jeugdverenigingen, senioren, 
sensibiliserende acties rond borstkanker, 
beroerte e.a.) en toekomstige inspan-
ningen meer op elkaar af te stemmen. 
De gemeente heeft de intentie om: 

✔ herkenbare en voortdurende com-
municatie te voeren over het gezond-
heidsbeleid op maat van iedereen in 
de gemeente

✔ sensibiliserende acties te voeren 
voor het aanbieden van een gezonde 
omgeving 

✔ de nodige capaciteit, budget en 
deskundigheid te vergroten

Om deze intenties uit te voeren kan 
de gemeente Ruiselede beroep doen op 
advies en ondersteuning van het LOGO 

Midden-West-Vlaanderen. Gezondheid 
en bewegen, het gaat samen! Drie fi t-
nesstoestellen, aangekocht in onze 
zusterstad Krasnik in Polen, zetten 
daartoe aan en indien wenselijk ko-
men er meer.

Landinrichting Onthaalstructuur 
Bulskampveld.�
Na principiële akkoorden, genomen 
in de laatste gemeenteraden, ging de 
gemeente over tot de aankoop van 
gronden voor de recreatieve verbin-
dingswegen tussen de Brandstraat en 
Bruggesteenweg. Op die manier wor-
den de mogelijkheden van het wan-
delnetwerk verder uitgebreid.

Het voetbalveld van Ruiselede (tweede pro-
vinciale) is het tweede in West-Vlaanderen 
met LED-verlichting.�
De halogeenverlichting op 4 masten 
werd vervangen door een ledverlich-
ting verdeeld over 6 masten. Het licht 

Ondertussen lopen de grote projecten en 
werken verder: de ambachtelijke zone van 
de Bundingstraat, de verkaveling van site Ter 
Beke, de aanleg van de parking en de wer-
ken in de Bruggestraat, Wingenesteenweg 
en aanpalende straten.�
Op infovergaderingen en in tijdig be-
deelde en duidelijke infobrochures 
kregen de buurtbewoners maar ook 
alle Ruiseledenaren de volledige uit-
leg. 
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men er meer.

Landinrichting Onthaalstructuur 

is nu gelijkmatiger verdeeld en ook 
matchen in de vooravond zijn moge-
lijk. De totale kostprijs van 35.820 
euro zal binnen de 7 jaar terugver-
diend zijn.

De Provincie West-Vlaanderen heeft een 
milieuvergunning verleend aan exportslacht-
huis De Coster.
Na een negatief advies van het ge-
meentebestuur heeft de deputatie een 
milieuvergunning onder voorwaarden 
verleend. Zelfs zonder deze uitbrei-
ding ging onze zorg vooral uit naar de 
mobiliteitsproblematiek. Nu en in de 
toekomst wordt ernaar gestreefd om 
het zwaar verkeer uit het centrum te 
weren. Ook het bedrijf neemt daartoe 
een aantal duidelijke maatregelen.

Ruiselede pesticidevrij! 
Dat het niet gemakkelijk zou worden 
om het gemeentelijk patrimonium 
onkruidvrij te houden zonder pesti-
ciden was duidelijk. Met de nodige 
investeringen in nieuwe materialen is 
de gemeente daar wel in geslaagd, in 
tegenstelling tot vele andere Vlaamse 
gemeenten. Rond 1 november lagen 
de kerkhoven er onberispelijk bij. Vol-
gens de krant “Het Nieuwsblad” scoor-
de Ruiselede hiervoor tien op tien!
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“Als door een goede huisvader” werd 
de kas beheerd ��
De fi nanciële eindbalans van 2016 
werd afgesloten met een aanzienlijk 
positief saldo. Dit biedt de ruimte en 
mogelijkheid om naast de gekende 
items van de begroting enkele extra 
actiepunten te plannen in 2017:

✔ de aankoop van een perceel grond 
in de ambachtelijke zone om daar een 
gemeenteloods te bouwen waar zowel 
de nu verspreide technische diensten 
van de gemeente kunnen gehuisvest 
worden als de brandweer zijn arse-
naal krijgt (begroting 500.000 euro). 
Het perceel ligt op het einde van de 
hoofdweg, die aansluiting geeft met 
de ringweg en is ook goed toeganke-
lijk langs de Eekhoutstraat, voor fi et-
sers zelfs langs de verbindingsweg met 
de Poekestraat

✔ de aankoop van een nieuw mul-
tifunctionele en nieuwe gewrichts-
vriendelijke sportvloer in de sporthal 
(begroting 150.000 euro)

✔ het vernieuwen van voetpaden in de 
Poekestraat  begroting 150.000 euro)

✔ de restauratie van het interieur van 
de Onze-Lieve-Vrouwkerk  (begroting 
70.000 euro) en de restauratie van de 
kerktoren van Doomkerke (begroting 
70.000 euro)

✔ de installatie van zonnepanelen op 
gemeentelijke gebouwen, startend met 
het Portaal (begroting 12.000 euro)

UIT HET FOTO-ALBUM
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Op de koffi etafel van zaterdag 1 oktober waren er natuurlijk heerlijke koffi e-
koeken, ambiance en vier gelukkige winnaars van een versneden en verpakt 
kwartdeel van een varken : Danël Staelens, Kint Noëlla, Van Renterghem Alicia 
en Verbiest Maria.

Rkd-ers Marc De Muynck en William Coppens maakten deel uit van de gemeen-
telijke delegatie, die op 11 november in Krasnik, Polen deelnam aan de herden-
kingsplechtigheden. Er stond ook een ontmoeting met onze zusterschool op 
de agenda waar de krijtlijnen van het bezoek van Ruiseleedse jongeren in de 
zomer van 2017 werden uitgetekend. Er is nog plaats: geïnteresseerde jongeren 
moeten dringend contact opnemen met de cultuurdienst!

In het weekend van 20 november ging de rkd-groep reeds voor de tiende maal 
op weekend naar de Westhoek. Op één van de vorige weekends ontstond het 
idee om naar het voorbeeld van Veurne ook in Ruiselede een Klaasintocht te or-
ganiseren! Er werd ook nu weer gekaart en tijd gemaakt voor een inhoudelijke 
babbel. Er werd gewandeld, zelfs tot over de Franse grens (Bergues) en getoast 
met een onvermijdelijke picon.�

In het weekend van 20 november ging de rkd-groep reeds voor de tiende maal 

met een onvermijdelijke picon.�


