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Oktober. De tuin ruikt duidelijk naar 
omgespitte aarde. Een schrale avondzon 
kondigt een te korte nacht aan, 
vannacht wordt het wintertijd.
Wintertijd, maar tussenin nog 
voldoende tijd om van de herfst te 
genieten. De herfst in al zijn kleuren 
en zijn eenvoud. De eenvoud van een 
bruine boterham met boerenhesp en 
een Westmalle in zo’n staminee van gist 
en van goesting na een deugddoende 
wandeling, de eenvoud van dampende 
stoemp met worst... om daarna 
eenvoudig weg te glijden in de zetel. 
Herfst- en wintertijd, tijd om oude foto’s 
te sorteren, foto’s van reeds 5 jaar RKD 
en reeds voor de 15e maal deze krant.

Doe in 2012 ook weer 
mee met RKD !
✔ Busuitstap: dinsdag 21.08.2012

✔Soirée: zaterdag 08.09.2012

✔Koffi etafel: zaterdag 06.10.2012

✔Verkiezingen: zondag 14.10.2012

Beste Ruiseledenaren,
 
Weer een zomer voorbij. 
Het geurt ondertussen naar versgeplukte appelen. De pompoenen en de emmertjes noten 
gaan van hand tot hand. De bladeren worden tevergeefs geveegd. Het landschap is weer 
open en wijds nu de maïs van de velden is gehaald... De herfst zit al in ons!
Voor de voorbije zomer hadden we wat meer zon gewenst en meer van die eindeloos lange 
avonden om buiten te zitten...
Maar het weer heeft de Ruiseledenaren niet belet om naar buiten te komen. Er was 
veel te doen en het is goed geweest: kermis, speelpleinwerking, jongerenreis naar Polen, 
gezinsdag in Disveld, festiviteiten van Ruiseleedse verenigingen, open monumentendag 
in beeld gebracht en gegidst door Ruiseleeds talent, OCMW-dag in Doomkerke, Buren bij 
Ruiseleedse kunstenaars en zoveel meer... 
Na de zomer zijn de openbare werken in de gemeente weer hervat. 
Het grootste project, nl de waterbeheersingswerken ter voorkoming van wateroverlast in het 
centrum, is momenteel het meest ingrijpend!  De werken aan het wateropvangbekken in de 
Kruiswegestraat zijn goed gevorderd en het bekken zal nog vóór de winter klaar zijn. 
Er is gestart met het afkoppelen van bestaande grachtinlaten (nu nog richting centrum!) en 
het herprofi leren en aanleggen van nieuwe grachten(o.a.  in de Kruiswegestraat, Pontstraat, 
Kapellestraat, Bundingstraat). Dit is een samenwerking tussen de gemeente, de provincie, 
Aquafi n en TMVW. We hebben getracht de lokale bewoners zo goed mogelijk te informeren 
maar we zijn er ons van bewust dat deze werkzaamheden tijdelijk en onvermijdelijk 
plaatselijke ongemakken meebrengen. Bij normale weersomstandigheden zal dit hele water-
beheersingsproject afgewerkt zijn in het voorjaar en zal wateroverlast in het centrum dan 
voorgoed geschiedenis zijn. 
Ook het masterplan voor de uitbreiding van het sport- en ontmoetingscentrum komt 
in een 2de fase: na de heraanleg van de tennisterreinen in het voorbije voorjaar, wordt 
voorzien om nog dit jaar te starten met de nieuwbouw van de zaal voor sport en spel, 
zodat er snel een ontlasting kan komen van de huidige sporthal. Ondertussen zijn aan de 
huidige sporthal ook de renovatiewerken bezig. 
U ziet grote projecten maar dit neemt niet weg dat we de dagelijkse vragen, ongemakken 
en problemen van elke Ruiseledenaar nog altijd even belangrijk vinden en dat we prio-
riteit geven aan een snelle opvolging. 
Terugblikkend op 5 jaar RKD-beleid en hard werken met de hele ploeg ben ik tevreden 
dat het RKD-programma al grotendeels gerealiseerd of in uitvoering is en daar zijn zijn 
we allen best fi er op...

Met vriendelijke groeten,
Marc De Muynck   schepen openbare werken
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en reeds voor de 15e maal deze krant.
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Sinds de verkiezingen van 2006 ben ik 
gemeenteraadslid bij de RKD-fractie. Als 
gemandateerde van de gemeente, neem 
ik actief  deel aan de vergaderingen van 
intercommunales e.a...

Lid van het sectorcomité Tielt – Waregem van 
Gaselwest (Intercommunale maatschap-
pij voor gas en elektriciteit van het 
Westen). Vijf maal per jaar zijn er ver-
gaderingen  met de vertegenwoordigers 
van de verschillende gemeenten uit de 
sector en vertegenwoordigers van Gas-
elwest. Er worden beslissingen genomen 
i.v.m. uit te voeren werken aan het 
openbaar net van gas- en elektriciteit 
en de openbare verlichting. 

Lid van het gewestelijk directiecomité 
Gent (en vertegenwoordiger van de ge-
meente) bij T.M.V.W. (Tussengemeente-
lijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Watervoorziening). Op de maandelijkse 
vergaderingen komen volgende items 
aan bod: drinkwaterkwaliteit, komende 

werken aan het openbaar drinkwater-
net, tussenkomst in het solidariteits-
fonds, werking van T.M.V.W., vernieu-
wingen, subsidies, ...
In de periode 1994-2000 zorgde ik 
ervoor dat 247.900 euro konden 
aangewend worden voor de uitbreiding 
van het openbaar drinkwaternet. Iedere 
Ruiseledenaar kon dan vrijwillig op een 
fi nancieel gunstige manier  aansluiten.

Lid van de Algemene vergadering van 
de Gemeentelijke Holding. De Gemeen-
telijke Holding is  een Belgische Holding 
waarvan alle Belgische steden, gemeen-
ten en provinciebesturen aandeelhou-
der zijn. 

Lid van de algemene vergadering van 
E.R.S.V. (Erkend Regionaal Samenwer-
kingsverband erkend door de Vlaamse 
Regering.). E.R.S.V. opereert als ju-
ridische hulpstructuur binnen  het 
Regionaal Sociaal en Economisch 
Overlegcomité (RESOC) en de Sociaal 
Economische Raad voor de Regio (SERR)  
West-Vlaanderen.

Lid van de algemene vergadering van 
INTERMIXT. INTERMIXT, actief in de 
Belgische gas-, elektriciteits- en tele-
distributiesector, verdedigt de belan-
gen van de consument en het grote 
publiek.

Lid van de algemene vergadering van 
Eandis . Deze maatschappij  is actief in 
239 gemeenten in Vlaanderen. Zij staat 
in voor het  opnemen van  meterstan-
den, het uitvoeren van sociale openbare  
dienstverplichtingen, het bevorderen 
van rationeel energieverbruik, en het 
oplossen van storingen en defecten. De 
algemene vergadering wordt twee maal 
per jaar samengeroepen.

AANDACHT VOOR FRANS DEBOUCK

WIST JE DAT?
✔ de eerste nieuwbouwwoningen in de 
Krasnikstraat zullen woonklaar zijn in 
het najaar van 2012 ?

✔ de Ruiseleedse afdeling van de aca-
demie voor muziek en dans  nu zijn of-
fi ciële erkenning gekregen heeft  dankzij 
het grote aantal leerlingen ?
 

ZIEN, ZOOMEN  KIEKEN... Een fotoselectie uit 
het zomeralbum van RKD

Soirée RKD
Onze jaarlijks “bal van de burgemeester” is en blijft een eet- en 
vooral dansfestijn. Want waar anders kunnen we  nog es onze 
verschillende danspasjes oefenen ? Jong of oud, disco, tango of 
wals, één ieder komt aan de beurt ....

Uitstap Kortrijk
Sommigen kijken écht uit naar deze zomerse uitstap, 
eventjes weg van Ruiselede, met vrienden, zonder zorgen 
van vervoer, een gezellig plaatsje opzoeken, wat babbelen 
of wat winkelen, een goede maaltijd, een danspasje en na-
dien terug huiswaarts. Bij het uitstappen van de bus, klinkt 
een olijk “tot volgend jaar é..”.

Koffi etafel
Wat moeten we nog meer hebben, een lekker gesmeerde  
boterham, een mooi optreden, dans van de koning en konin-
gin en een pakje wafeltjes bij het afscheid ? 

Disveld
Een betere zondag konden we niet hebben, het weer zat mee, 
de paarden werden voor de 2 huifkarren gespannen en weg 
waren we richting landschapspark Disveld. Een tussenstop voor 
een jeneverke, een ijsje in het Disveld en de bezichtiging van 
de kerk van Doomkerke onder leiding van Marnik Braet. En dan 
naar Rita in café New York, waar ons verteld werd hoe onze 
voorouders van daaruit vertrokken richting Amerika. Bij het 
napraten zorgde Romain Mussche voor de muzikale omlijsting.

Soirée RKD
Onze jaarlijks “bal van de burgemeester” is en blijft een eet- en 
vooral dansfestijn. Want waar anders kunnen we  nog es onze 
verschillende danspasjes oefenen ? Jong of oud, disco, tango of 
wals, één ieder komt aan de beurt ....

Uitstap Kortrijk
Sommigen kijken écht uit naar deze zomerse uitstap, 
eventjes weg van Ruiselede, met vrienden, zonder zorgen 
van vervoer, een gezellig plaatsje opzoeken, wat babbelen 
of wat winkelen, een goede maaltijd, een danspasje en na-
dien terug huiswaarts. Bij het uitstappen van de bus, klinkt 
een olijk “tot volgend jaar é..”.

Koffi etafel
Wat moeten we nog meer hebben, een lekker gesmeerde  
boterham, een mooi optreden, dans van de koning en konin-
gin en een pakje wafeltjes bij het afscheid ? 

Disveld
Een betere zondag konden we niet hebben, het weer zat mee, 
de paarden werden voor de 2 huifkarren gespannen en weg 
waren we richting landschapspark Disveld. Een tussenstop voor 
een jeneverke, een ijsje in het Disveld en de bezichtiging van 
de kerk van Doomkerke onder leiding van Marnik Braet. En dan 
naar Rita in café New York, waar ons verteld werd hoe onze 
voorouders van daaruit vertrokken richting Amerika. Bij het 
napraten zorgde Romain Mussche voor de muzikale omlijsting.

ZOOMEN  KIEKEN...&



RKD-KRANT NOVEMBER 2009

Sinds de verkiezingen van 2006 ben ik 
gemeenteraadslid bij de RKD-fractie. Als 
gemandateerde van de gemeente, neem 
ik actief  deel aan de vergaderingen van 
intercommunales e.a...

Lid van het sectorcomité Tielt – Waregem van 
Gaselwest (Intercommunale maatschap-
pij voor gas en elektriciteit van het 
Westen). Vijf maal per jaar zijn er ver-
gaderingen  met de vertegenwoordigers 
van de verschillende gemeenten uit de 
sector en vertegenwoordigers van Gas-
elwest. Er worden beslissingen genomen 
i.v.m. uit te voeren werken aan het 
openbaar net van gas- en elektriciteit 
en de openbare verlichting. 

Lid van het gewestelijk directiecomité 
Gent (en vertegenwoordiger van de ge-
meente) bij T.M.V.W. (Tussengemeente-
lijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Watervoorziening). Op de maandelijkse 
vergaderingen komen volgende items 
aan bod: drinkwaterkwaliteit, komende 

werken aan het openbaar drinkwater-
net, tussenkomst in het solidariteits-
fonds, werking van T.M.V.W., vernieu-
wingen, subsidies, ...
In de periode 1994-2000 zorgde ik 
ervoor dat 247.900 euro konden 
aangewend worden voor de uitbreiding 
van het openbaar drinkwaternet. Iedere 
Ruiseledenaar kon dan vrijwillig op een 
fi nancieel gunstige manier  aansluiten.

Lid van de Algemene vergadering van 
de Gemeentelijke Holding. De Gemeen-
telijke Holding is  een Belgische Holding 
waarvan alle Belgische steden, gemeen-
ten en provinciebesturen aandeelhou-
der zijn. 

Lid van de algemene vergadering van 
E.R.S.V. (Erkend Regionaal Samenwer-
kingsverband erkend door de Vlaamse 
Regering.). E.R.S.V. opereert als ju-
ridische hulpstructuur binnen  het 
Regionaal Sociaal en Economisch 
Overlegcomité (RESOC) en de Sociaal 
Economische Raad voor de Regio (SERR)  
West-Vlaanderen.

Lid van de algemene vergadering van 
INTERMIXT. INTERMIXT, actief in de 
Belgische gas-, elektriciteits- en tele-
distributiesector, verdedigt de belan-
gen van de consument en het grote 
publiek.

Lid van de algemene vergadering van 
Eandis . Deze maatschappij  is actief in 
239 gemeenten in Vlaanderen. Zij staat 
in voor het  opnemen van  meterstan-
den, het uitvoeren van sociale openbare  
dienstverplichtingen, het bevorderen 
van rationeel energieverbruik, en het 
oplossen van storingen en defecten. De 
algemene vergadering wordt twee maal 
per jaar samengeroepen.

AANDACHT VOOR FRANS DEBOUCK

WIST JE DAT?
✔ de eerste nieuwbouwwoningen in de 
Krasnikstraat zullen woonklaar zijn in 
het najaar van 2012 ?

✔ de Ruiseleedse afdeling van de aca-
demie voor muziek en dans  nu zijn of-
fi ciële erkenning gekregen heeft  dankzij 
het grote aantal leerlingen ?
 

ZIEN, ZOOMEN  KIEKEN... Een fotoselectie uit 
het zomeralbum van RKD

Soirée RKD
Onze jaarlijks “bal van de burgemeester” is en blijft een eet- en 
vooral dansfestijn. Want waar anders kunnen we  nog es onze 
verschillende danspasjes oefenen ? Jong of oud, disco, tango of 
wals, één ieder komt aan de beurt ....

Uitstap Kortrijk
Sommigen kijken écht uit naar deze zomerse uitstap, 
eventjes weg van Ruiselede, met vrienden, zonder zorgen 
van vervoer, een gezellig plaatsje opzoeken, wat babbelen 
of wat winkelen, een goede maaltijd, een danspasje en na-
dien terug huiswaarts. Bij het uitstappen van de bus, klinkt 
een olijk “tot volgend jaar é..”.

Koffi etafel
Wat moeten we nog meer hebben, een lekker gesmeerde  
boterham, een mooi optreden, dans van de koning en konin-
gin en een pakje wafeltjes bij het afscheid ? 

Disveld
Een betere zondag konden we niet hebben, het weer zat mee, 
de paarden werden voor de 2 huifkarren gespannen en weg 
waren we richting landschapspark Disveld. Een tussenstop voor 
een jeneverke, een ijsje in het Disveld en de bezichtiging van 
de kerk van Doomkerke onder leiding van Marnik Braet. En dan 
naar Rita in café New York, waar ons verteld werd hoe onze 
voorouders van daaruit vertrokken richting Amerika. Bij het 
napraten zorgde Romain Mussche voor de muzikale omlijsting.

Soirée RKD
Onze jaarlijks “bal van de burgemeester” is en blijft een eet- en 
vooral dansfestijn. Want waar anders kunnen we  nog es onze 
verschillende danspasjes oefenen ? Jong of oud, disco, tango of 
wals, één ieder komt aan de beurt ....

Uitstap Kortrijk
Sommigen kijken écht uit naar deze zomerse uitstap, 
eventjes weg van Ruiselede, met vrienden, zonder zorgen 
van vervoer, een gezellig plaatsje opzoeken, wat babbelen 
of wat winkelen, een goede maaltijd, een danspasje en na-
dien terug huiswaarts. Bij het uitstappen van de bus, klinkt 
een olijk “tot volgend jaar é..”.

Koffi etafel
Wat moeten we nog meer hebben, een lekker gesmeerde  
boterham, een mooi optreden, dans van de koning en konin-
gin en een pakje wafeltjes bij het afscheid ? 

Disveld
Een betere zondag konden we niet hebben, het weer zat mee, 
de paarden werden voor de 2 huifkarren gespannen en weg 
waren we richting landschapspark Disveld. Een tussenstop voor 
een jeneverke, een ijsje in het Disveld en de bezichtiging van 
de kerk van Doomkerke onder leiding van Marnik Braet. En dan 
naar Rita in café New York, waar ons verteld werd hoe onze 
voorouders van daaruit vertrokken richting Amerika. Bij het 
napraten zorgde Romain Mussche voor de muzikale omlijsting.

ZOOMEN  KIEKEN...&



RKD-KRANT NOVEMBER 2009

De redactieploeg van deze krant,Michèle, 
Sofi e en William, bevraagt zichzelf.

Vraag 1: Welk(e) punt(en) uit het verkiezingsprogramma van RKD 
zijn volgens u reeds goed aangepakt en geven u een gevoel van vol-
doening ?

W: Wij kijken, samen met de volledige OCMW-raad, terug op een zeer 
vruchtbare en doelgerichte werking. De punten van het verkiezingspro-
gramma die te maken hadden met de uitbouw van een sociaal opvangnet 
zijn op een vernieuwende manier aangepakt. Niet betuttelend, niet van-
uit medelijden maar met respect voor elke mens, ongeacht nationaliteit, 
kleur, geslacht, achtergrond of leeftijd. 
Voor de andere realisaties zoals aanleg en onderhoud wegen, beheersing 
van de wateroverlast, aankoop en investeringen in gebouwen geloof ik in 
de geleidelijke weg, die door de RKD-ploeg wordt gevolgd. 

M: Het is niet altijd gemakkelijk om een verkiezingsprogramma dat zes 
jaar geleden werd opgesteld volledig te volgen. Wij kunnen terugblikken 
op verschillende  punten die goed uitgevoerd werden : bijvoorbeeld de 
verdere uitbreiding van de diensten van het OCMW,  het jaarlijks blijven 
onderhouden van het inrichten van een ontmoetingsavond voor nieuwe 
inwoners, de jaarlijkse aanplanting  in het geboortebos in samenwerking 
met de Gezinsbond, het aanleggen van het landschapspark in Disveld, het 
oprichten van een seniorenraad...

S: Als OCMW-raadslid en voorzitter van het lokaal overleg kinderopvang 
ben ik voldoende geïnformeerd om de verkiezingsbeloften van RKD in 
2006 voor onderwijs en OCMW te evalueren. Vooral het totaalpakket aan 
voorzieningen voor buitenschoolse kinderopvang en het aanbieden van 
de activiteitenpas bij het OCMW zijn een waardevolle uitbreiding van wat 
er reeds was. Dit is wat politiek moet zijn, voortdurend nadenken over 
nieuwe initiatieven ten dienste van de bevolking, dat heb ik de voorbije 
5 jaar met veel plezier voor de mensen gedaan.  

Vraag 2: Hoe hebt u de voorbije jaren beleefd en ervaren op politiek 
gebied, als OCMW-lid en als lid van de groep RKD ?

S: Heel goed, er was altijd een goede sfeer en een goede samenwerking.

M: Ik wil dit beamen en heb dit reeds in één van de vorige krantjes 
aangehaald: we zijn een héchte RKD-groep. Wanneer we iets inrichten 
dan is dit met de ganse groep, denk maar aan onze zeer geslaagde RKD-
soirée, onze succesvolle koffi etafel, onze busreis. Op al deze activiteiten 
is bijna telkens de volledige RKD-groep aanwezig.

W: Door mijn betrokkenheid bij het verbroederingsproject met de Poolse 
stad Krasnik ben ik in contact gekomen met de mensen van RKD en is 
stilaan ook een politieke betrokkenheid gegroeid. Binnen RKD voel ik mij 
gewaardeerd voor de niet-afl atende zorg  voor “de kleine dingen” : de aan-
dacht voor een verzorgde busuitstap en koffi etafel, een totaal vernieuwde 
soirée, telkens met bijhorende foto’s, de organisatie van een jaarlijks week-
end aan zee, de RKD-krant...
Het mandaat van OCMW-raadslid geeft mij veel voldoening: de samen-
werking binnen de raad en met de OCMW-personeelsleden. Wij hebben als 
RKD’ers ook een groot aantal activiteiten bedacht waardoor mensen met 
één of andere beperking ook meer aan het culturele en sociale leven kun-
nen deelnemen. 

Vraag  3: Wat (is) zijn de belangrijkste uitdaging(en) in het komende 
politieke jaar voor de RKD-groep ?

M: Een belangrijkste uitdaging ? Voor één iemand is dát belangrijk, voor 
de andere helemaal niet, daarom zou ik zeggen gewoon verder werken 
zoals we nu bezig zijn, én zeker nu, in het laatste politieke jaar van deze 
legislatuur, geen valse beloftes doen aan onze inwoners om toch maar 
hun stem te krijgen op 14 oktober 2012.

W: Inderdaad, over minder dan een jaar zijn er weer verkiezingen ! Wij 
mogen ons als partij gedurende dit jaar niet laten opjagen door de druk 
van buitenaf. De op stapel staande en lopende projecten werken we toch 
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best zo vlug mogelijk af. Maar we kunnen het niet alleen : wij zijn afhan-
kelijk van de vlotte werking van andere instanties en aannemers !
Wij mogen als RKD fi er terugkijken op de voorbije jaren en wij mogen dat 
gerust laten blijken het komende jaar. Wij zullen (moeten) er tegen de 
verkiezingen weer staan als een sterk geheel. 

S: Dus, gewoon verder werken, achter onze keuzes blijven staan en vol-
doening vinden in de dankbaarheid die vele mensen tonen voor alles wat 
we doen!

Vraag 4: Welke invloed heeft deelname aan de politiek op uw leven?

M: Ja, je moet toch af en toe keuzes maken én tijd voorzien, wat soms 
niet eenvoudig is, gezien “aan politiek doen” maar een deeltje van mijn 
leven is, ik heb ook nog andere interesses... 

S: En je maakt het jezelf niet gemakkelijk door deel te nemen aan de 
politiek, maar wie moedig is kan niet iedereen te vriend houden. Het 
was vaak ontzettend druk en ik heb geleerd om keuzes te maken, maar 
de voorbije 5 jaar zijn een goede investering geweest: ik voel mij nu een 
beetje als een wijze uil die ooit als uilskuiken is begonnen!

W: Deelnemen aan de politiek veronderstelt dat je ook meer deelneemt 
aan het  sociale gebeuren en verenigingsleven op de gemeente. Binnen 
dat engagement krijg je met je mandaat ook een zeker rolmodel : bepaalde 
dingen doe je beter niet en je woorden wik je ook wel eens beter. Deelne-
men aan de politiek heeft van mij ook een RKD-politieker gemaakt. Ik 
kan mij serieus ergeren aan uitlatingen en berichtgevingen in de pers.

Vraag 5: Welke waarde hecht u, hecht de groep, de Ruiseledenaar aan 
het verschijnen van een periodieke RKD-krant ?

S: Ik was één van de initiatiefnemers voor het uitbrengen van de RKD-
krant, omdat het belangrijk is dat je de mensen zelf kan informeren. Wij 
drieën hebben dat met veel plezier, voor alle leden van RKD, gedaan en 
we staan voor een grote uitdaging: het komende jaar goede informatie 
bezorgen over alles waar RKD voor gaat!

M: Ik denk dat iedere Ruiseledenaar telkens het RKD-krantje verschijnt, 
het toch op zijn minst even doorbladert, als is het maar om naar de foto’s 
te kijken, of om één of ander artikel te lezen. Ik vind het belangrijk dat 
mensen in onze RKD-krant kunnen lezen waarmee we bezig zijn, wat 
onze opvattingen zijn ... 
 
W: Als meerderheidspartij moet je zeker op regelmatige basis iets van 
je laten horen. De viermaandelijks krant biedt ons de mogelijkheid om 
een politiek standpunt te verduidelijken of om te reageren. Wij kiezen 
daarbij voor geen aanvallende stijl maar gaan uit van onze eigen ideeën 
die wij positief en hoopvol verwoorden. In de krant komen, vooral in de  
interviews van pagina 4, alle leden van de RKD-groep aan het woord. Wij 
zijn als redactieploeg fi er dat we er met dit nummer in slagen om voor 
de 15e maal een verzorgde en kleurrijke krant op 2.100 exemplaren te 
verspreiden ! Veel lees- en kijkplezier.

Na 5 jaar, 50 minuten bedenktijd: 5 vragen en 5 duidelijke antwoorden.


