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editoriaal Beste Ruiseledenaren,

Zomer ‘16: vakantietijd, ontspanning, samenhorigheid in voetbalvreugde en 
muziek, zorgeloosheid... 
Zo zouden we ’t graag willen en aan iedereen toewensen.

De bijzondere tijden van onrust en drieste gebeurtenissen èn het verhaal van 
die mensen die momenteel door zorgen en moeilijkheden gaan zijn echter 
ook realiteit en relativeren sommige ‘zomerclichés’.

Zomer ’16 betekent ook dat we ondertussen goed halfweg de legislatuur 2013-
2018 zijn. 
Vóór de verkiezingen in 2012 hebben we ons beleidsprogramma opgesteld, 
onze voornemens kenbaar gemaakt en u ‘beloftes’ gedaan.
Nu vinden we het belangrijk en noodzakelijk om ‘even stil te staan’, te eva-
lueren.

Daarom zijn we enkele weken geleden met de rkd-leden opnieuw rondgegaan 
in Ruiselede, Doomkerke en Kruiskerke om met u te praten, om uw persoon-
lijke mening, bedenkingen en opmerkingen te horen en te noteren. En de 
ontmoetingen waren boeiend, interessant en verrijkend. 
In deze krant brengen we ons beleidsprogramma nog eens in herinnering: u 
vindt het volledige kiesprogramma weer afgedrukt.  Slechts wat  rood aange-
vinkt staat is nog niet afgewerkt. 
Zelf durven we zeggen dat we fi er zijn op de vele zaken die we tot nog toe al 
hebben kunnen realiseren. Nu nog de rest...

Ik wens u in naam van de hele rkd-groep  nog veel zonnige dagen en hoop u 
natuurlijk ook te mogen verwelkomen op onze rkd-soirée (10 september) en 
op onze koffi etafel (1 oktober).

Met vriendelijke groeten,
Marc De Muynck, eerste schepen
  

Eigenlijk had ik een maand geleden alleen 
maar zin om achterover te leunen. Met een 
goed boek onder een parasol. Door de nieu-
we timing van deze rkd-krant was echter 
het schrijven meer aan de orde dan lezen. 
En dat op het hoogtepunt van de zomer, 
die zijn momenten, de week van de natio-
nale feestdag, weet te kiezen. Angstvallig 
had hij zich achter dichte en regenachtige 
wolkendekken verscholen in de maand  juni 
om schoorvoetend wisselvallig te beginnen. 
Een typisch Belgische zomer zegt de weer-
man, maar hopelijk heeft u er op het juiste 
moment kunnen van genieten!
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WIST
JE DAT?
....er geen verdere aankondigingen van 
soirée en koffi etafel meer komen? 
U kan dit nummer dus best bewaren 
of alvast de data noteren!

  

11 Cultuur
✔Financieel ondersteunen van verenigingen
✔De activiteitenkalender “Uit in Ruiselede” bewaken als ideale planningskalender  
 voor het verenigingsleven
✔Een leerpakket opstellen samen met de lagere scholen over de bevrijding door Polen 
✔Een leerpakket opstellen samen met de lagere scholen over  de emigratie naar  
 Amerika 
✔Het Amerikaplein, Café New York e.a via duidelijke naamborden en verwijzingen  
 een plaats geven in het straatbeeld en de geschiedenis van Ruiselede
✔Het verbroederingsproject met Krasnik verder uitbouwen en de driejaarlijkse  
 uitwisseling met jongeren verder organiseren
✔Opstarten van een e-erfgoedconvenant m.b.t. de herdenking van de bevrijding en  
 van het project “Kinderen van toen, senioren van nu”
✔Een info- en ontmoetingsmoment voor nieuwe inwoners organiseren met aan- 
 dacht voor aanbod aan cultuur en recreatieve mogelijkheden in de gemeente
✔IJveren voor meer openingsuren van de bibliotheek
✔De cultuurraad blijven waarderen als motor voor nieuwe en creatieve initiatieven
 
12 Sport, recreatie & toerisme
✔Verder onderhoud van de bestaande sporthal en andere sportaccommodaties
✔Mits subsidiëring en in overeenstemming met het gekende masterplan blijft er  
 ook ruimtelijk de mogelijkheid om een nieuwe sporthal te bouwen geïntegreerd  
 in het totale sportcomplex
✔Voorrang geven aan Ruiseleedse sportverenigingen om de sporthal te gebruiken
✔De looppiste blijvend onderhouden
✔Aanleg van een nieuw multifunctioneel openluchtsportterrein
✔Verdere organisatie van de molendorploop in samenwerking met de sportraad
✔Organisatie van een cursus EHBO voor begeleiders en trainers van alle sportver- 
 enigingen en de aankoop van defi brillator
✔Senioren en andersvaliden aanmoedigen om te sporten en het aanbod verruimen
✔Tussenkomst op het inschrijvingsgeld voor Ruiseleedse jongeren in een Ruise- 
 leedse sportclub garanderen
✔Sportclubs fi nancieel en logistiek ondersteunen 
✔Samenwerkingsverbanden met de gemeenten van het Europees Leaderproject,  
 Westtoer e.a. aanscherpen om Ruiselede, Kruiskerke en Doomkerke verder uit te  
 bouwen tot een aangenaam recreatief wandel- en fi etsgebied
✔De mogelijkheden benutten om het Disveld uit te bouwen als onthaalportaal bin- 
 nen het landschapspark Bulskampveld met infobalie en o.a een aanbod aan sani- 
 taire voorzieningen

13 Milieu
✔Promoten van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost voor goedkope 
 leningen bij energiebesparende investeringen
✔Voorzien van uitlaatstrook voor honden in het gemeentelijk park
✔Verder investeren in beheer, openstelling en eventuele aankoop van groen- en  
 natuurgebieden
✔Streven naar meer biodiversiteit in de tuin en op gemeentelijke gronden in 
 samenwerking met de milieuraad
✔Verder onderhoud van wegbermen met meer afvoer van maaisel
✔Openstelling van het nieuwe ruiterpad
✔Verder uitbouwen en handhaven van een verantwoord en klantvriendelijk afval- 
 beheer met IVIO
✔Ondersteunen en organiseren van het opruimen van zwerfvuil
✔Promoten van de evenementencontainer via gemeentelijke tussenkomst
✔Ondersteunen van sorteren en composteren en begeleidende vormingsactiviteiten  
 aanbieden
✔Promoten van aankoop van scharrelkippen om het restafval tot een minimum te  
 beperken
✔Naaldcontainers ter beschikking stellen van diabetici en andere doelgroepen
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Een vlugge schets...
Dat krijg je, hooguit enige contourlijnen, een vaag portret. 
Elke rkd-er nodigt zelf enige personen uit waarmee hij of zij een professionele of persoonlijke 
band heeft om hem of haar één vraag te stellen. 
De andere vragen komen van rkd-leden. 
Dit zijn de vijf vragen, met het antwoord van Edith.

Waarin voel jij je het best thuis ? In je rol 
als politica, als huisvrouw met je goede 
kookkunsten of als goede raadgeefster te-
genover je vrienden ? Wij kunnen steeds 
bij jou terecht! (Nicole Braeckevelt).

Een moeilijke keuze! Ik kook inderdaad 
zeer graag maar mijn recepten kan ik niet 
doorgeven. Ik laat mijn fantasie de vrije 
loop en kook met wat ik in de frigo of in de 
berging vind. Ik voel me echter ook goed 
in de rol van het luisterend oor, de stille 
raadgeefster. Vele mensen staan ook open 
voor mijn raad, mijn bedenkingen en tips. 
Al is het maar een tip om een vlekje uit een 
kleedje weg te krijgen.

Zou je man Norbert hierop hetzelfde ant-
woorden of niet ? 

Norbert laat mij vrij in wat ik doe en denk. 
Maar ik gun hem diezelfde vrijheid om bij-
voorbeeld volop bezig te zijn met OKRA of 
de duivensport. Die duivensport zit hem 
in de genen, het duivenlokaal “De Muide” 
was vroeger van zijn ouders. Onze vrijheid 
is ons heilig en daarom zijn wij ook destijds 
met onze eigen zaak gestopt.

Als rkd-er zonder direct mandaat in 
OCMW-raad of gemeenteraad ben je toch 
een belangrijk luisterend oor voor ons en 
hoor je ook één en ander in het dorp. Hoe 
ga je om met commentaren op rkd, op-
merkingen, vragen...?

Voor een putje in de baan of andere kleine 
mankementen, word ik wel eens aangespro-
ken of opgebeld. 
In commentaar of opmerkingen over rkd of 
het gemeentebeleid mag men echter niet te 
ver gaan. Ik stop het gesprek met de uitspraak 
“als je niet weet waarover je praat, moet je 
zwijgen!”. Natuurlijk zijn er ook opbouwende 
gesprekken waar je moet voor openstaan en 
commentaren die je moet beamen.

Er is veel veranderd de laatste decennia. 
De wereld is een dorp geworden. Sociale 
media, internet, facebook, mail hebben het 
gesprek vervangen. Als je iets materieels of 
waardevols uit het verleden zou kunnen te-
rughalen wat zou dat dan zijn ?

Het contact met de mensen, handelaars, 
bankbedienden... is verloren gegaan. Het 

internetbankieren bijvoorbeeld heeft de 
bezoekjes aan de bank vervangen. Je ont-
moette er dorpsgenoten, sloeg tijdens het 
wachten een babbeltje en je had vooral per-
soonlijk contact met de bankbediende. Je 
was er gekend en niet anoniem.

Hoe ziet een gelukkige dag voor jou eruit ?

Het bezoek van mijn kinderen en vooral 
mijn drie kleinkinderen, al zijn ze niet 
klein meer: ze zijn 16, 18 en 19 jaar. Op 
uitnodiging of onverwacht binnenvallen, 
het maakt niet uit. We maken het gezellig 
en als het mogelijk is, ga ik voor hen iets 
lekkers klaarmaken. Kleinkinderen zijn het 
mooiste cadeau in je leven.

Bloemen brengen een zomerse groet

We hebben er oog voor op onze zomerse reisbestemmingen. We bewonderen de bloemen-
pracht in andere steden en gemeenten en nog het meest deze van onze buurgemeente, 
Kanegem. Maar we vergeten soms in eigen gemeente rond te kijken. Kleurrijke borders, 
hangers en staanders geven extra kleur aan het centrum en andere plaatsen. Met dank aan 
onze gemeentewerklieden voor hun aanhoudende zorg!
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HET RKD-PROGRAMMA DOORGELICHT
Mobiliteit, vervoer & verkeersveiligheid1

✔Bij de heraanleg van wegen concreet rekening houden met de veiligheid van fi etsers  
 en voetgangers
✔Heraanleg Bruggestraat en Bruggesteenweg na overleg en grondig onderzoek
✔Kiezen voor de zwakke weggebruiker in het centrum met name de fi etser en de  
 voetganger door de kasseistroken opnieuw op te voegen 
✔Onderhandelen met ‘De Lijn’ om het openbaar vervoer nog meer af te stemmen op  
 de noden van de Ruiseledenaar
✔Fietsverbinding Ruiselede-Doomkerke aanleggen gekoppeld aan rioleringswerken
✔Onderhoud bestaande fi etspaden
✔IJveren voor een veiliger Ringbaan met medewerking van het Vlaamse Gewest
✔Dorpskernvernieuwing in Kruiskerke in samenspraak met inwoners
✔Aanpak van de directe omgeving van de kerk in Doomkerke 
✔Aanleg van een parking op site Tramweg (lopende)

2 Sociale zaken
✔IJveren voor brievenbussen van de  
 verschillende mutualiteiten in Kruis- 
 kerke en Doomkerke
✔Dienstverlenende instellingen met  
 sociaal karakter (Mivalti, Dynamica,...)  
 verder fi nancieel ondersteunen

✔De samenwerking met LOGO voor  
 projecten rond gezondheidsbeleid  
 bestendigen 
✔Verdere ondersteuning van kinder- 
 opvang, crèches en onthaalouders met  
 speelgoedkoffers, gratis huisvuilzak- 
 ken en een permanent vormingsaanbod

✔Zorgen voor een open loket in het so- 
 ciaal huis, een ombudsdienst voor  
 OCMW en gemeente

4 Onderwijs & Jeugd
✔Financieren van voor- en naschoolse  
 kinderopvang in  twee van de drie  
 woonkernen
✔Ook in de toekomst de factuur van het  
 schoolzwemmen van de lagere school  
 en Sancta Maria integraal betalen
✔Inschakelen van de sportfunctionaris  
 en gratis ter beschikking stellen  
 van de sportinfrastructuur voor de  
 organisatie van sportblokken op de  
 lagere school
✔Gratis ter beschikking stellen van  
 fl uorescerende jasjes voor kinderen en  
 nieuwe middelen voor verkeersveiligheid
✔Introduceren van fl uorescerende 
 fi etsenspaken
✔Ter beschikking stellen van een wis- 
 selpakket boeken voor de lagere scho- 
 len in samenwerking met de bibliotheek
✔De samenwerking verderzetten met de  
 Academie Muziek, Woord en Dans  
 Aalter zodat de jeugd de mogelijk- 
 heid heeft om aan muziek, dans en  
 woordkunst te doen
✔Stimuleren van sociale projecten en  

 milieuprojecten van de middelbare  
 school Sancta Maria (rookvrije klassen, ...)

✔De vakantieopvang “Stekelbees” en  
 vakantiewerking “Maboe” verder orga- 
 niseren

✔Het onderhoud van de jeugdlokalen  
 optimaliseren in samenspraak en  
 samenwerking met de betrokken  
 jeugdverenigingen en de jeugdraad

✔Organiseren van speelstraten tijdens  
 de zomervakantie

✔Subsidiëring van gezonde voeding op  
 jeugdkampen

✔De aanleg van een gescheiden riolering  
 in de Bruggestraat en in de   
 Bruggesteenweg in samenwerking met  
 watermaatschappij Aquafi n

✔Defi nitieve heraanleg van de Brugge- 
 straat en de Bruggesteenweg

✔Heraanleg van landbouwwegen met  
 bermversterking in milieuvriendelijk  
 en waterdoorlatend materiaal

Openbare werken3

5 Seniorenbeleid
✔Op een constructieve manier verder samenwerken met ouderenadviesraad
✔De senioren actief betrekken in het beleid en hun deskundigheid en ervaring  
 verzilveren
✔Opleidingen aanbieden die senioren vertrouwd maken met nieuwe technologieën,  
 tendensen en media
✔Informatie verstrekken op maat van de ouderen
✔Het vrijwilligersnetwerk verder uitbreiden en aanmoedigen
✔Initiatieven nemen en ondersteunen in het kader van het project “dementie- 
 vriendelijke gemeente”

6 OCMW
✔Uitbreiden van het personeelsbestand  
 van het Sociaal Huis voor een nog  
 betere dienstverlening
✔Investeren in vorming van het per- 
 soneel
✔De locatie aanpassen zodat de privacy  
 van de cliënt gegarandeerd wordt
✔Uitbreiden van de dienstverlening  
 van de mindermobielencentrale met  
 een wachtdienst in het weekend
✔De samenwerking met het Woonzorg- 
 centrum Sint-Jozef verder zetten en  
 uitbreiden met o.a. specifi eke aan- 
 dacht voor de dementieafdeling
✔Aanpassen van de voorwaarden   
 van de mantelzorgpremie volgens de  
 zorggraad van de hulpbehoevende en  
 de aanvullende premies en tegemoet- 
 komingen in de toekomst behouden

7 Veiligheid
✔Kiezen voor een misdaadveilige   
 gemeente door o.a sensibilisatieacties  
 rond veiligheid in en om de eigen  
 woning in samenwerking met de  
 politie
✔De plaatselijke brandweer verder  
 uitrusten met het noodzakelijke ma- 
 teriaal o.a. de aankoop van een   
 nieuwe tankwagen
✔Herlocalisatie van de technische  
 diensten en van de brandweer op de  
 nieuwe ambachtelijke zone (lopende)

8 Wonen
✔Actualiseren en verduidelijken van  
 de bestaande informatie rond ener- 
 giebesparende investeringen,   
 bestaande premies, groepsaankopen  
 energie en zo mogelijk aanvullen met  
 gemeentelijke renovatiepremies
✔Actief samenwerken met sociale huis- 
 vestingsmaatschappijen. 
✔Toewijzingen in het project sociale  
 huisvesting in de Krasnikstraat vanaf  
 november 2012, eerste verhuringen  
 vanaf maart 2013!

✔De externe dienstverlening door de  
 woonwinkel en andere partners in  
 het OCMW verder mogelijk maken
✔De samenwerking met het Regionaal  
 Sociaal Verhuurkantoor bestendigen  
 en meer bekendheid geven
✔Gerichte sociale ondersteuning bie- 
 den aan sociaal kwetsbare groepen  
 bij de beheersing van de energie- en  
 waterfactuur en voor OCMW-klanten  
 blijven ijveren voor een menswaar- 
 dige minimumlevering van elektrici- 
 teit en gas

9 Handel & economie
✔Starten met een nieuwe ambachte- 
 lijke zone en CO2-neutrale zone aan  
 de Bundingstraat
✔De overlast van aangekondigde  
 rioleringswerken zo minimaal   
 mogelijk houden voor de zelfstandigen
✔Aanvragen van vergunningen snel en  
 adequaat behandelen
✔Verder ondersteunen van acties zoals  
 met belgerinkel naar winkel, einde- 
 jaarsactie, opendeurdagen,...
✔Ondersteunen van startende onderne- 
 mingen
✔Aanbod van gemeentelijke cadeau- 
 cheques te besteden bij plaatselijke  
 handelaar

10 Landbouw
✔Verder onderhouden van gemeente- 
 lijke waterlopen en grachten

✔Landbouw bevestigen als duurzame  
 schakel in de economie, kansen creëren  
 voor verdere ontplooiing

✔De schattingscommissie snel en ef- 
 fi ciënt laten optreden bij schade aan  
 gewassen veroorzaakt door weersom- 
 standigheden of erkende natuurrampen

✔In overleg met IVIO op een milieu- 
 verantwoorde manier de ophaling van  
 landbouwfolie en -plastiek organiseren

 milieuprojecten van de middelbare  




