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Geef me wat relativi–tijd, 
want tijd is een raadselachtig iets.
De horlogetijd, de klok die ons leven 
dicteert, laat ons hollen van hier naar 
daar. We zijn druk, druk bezig en het 
ontbreekt ons aan een rustgevende tijd 
om alles te plaatsen in de verleden tijd,
de  tegenwoordige tijd of toekomstige tijd.

RKD nodigt jullie allen uit om even stil 
te staan bij de relativiteit van de tijd 
en om in 2012 alle tijd te nemen om 
van elk moment te genieten en om aan 
een willekeurig iemand een tijdloos 
geluk te wensen.

Doe in 2012 ook weer 
mee met RKD 

✔ Busuitstap op dinsdag 21.08.2012

✔soirée rkd op zaterdag 08.09.2012

✔ koffi etafel voor senioren
 op zaterdag 06.10.2012

✔ verkiezingen op zondag 14.10.2012

Beste inwoners van Ruiselede,

De jaarwissel ligt alweer een tijdje achter ons, maar iedereen herinnert zich zeker nog de vele 
sombere, uiterst natte laatste dagen van het jaar. 
Deze stilaan niet zo uitzonderlijke overvloedige regenval was meteen een grote test voor één van 
onze belangrijkste doelstellingen die we onszelf hadden opgelegd in het begin van deze legis-
latuur, namelijk de steeds terugkerende wateroverlast in het centrum voorkomen. De werken in 
de Kruiswegestraat en de Bundingstraat hebben hun doel niet gemist en iedereen is het er over 
eens dat zonder deze werken de ramp van 2005 zich herhaald zou hebben.
Het is een opsteker voor allen die erin zijn blijven geloven .

Een tweede doelstelling was de communicatie met onze inwoners verbeteren en moderniseren. De 
nieuwe stijl van het infoblad werd op applaus onthaald. Ondertussen zijn we een paar jaar verder 
en het college besliste een nieuwe stap te zetten om de informatiekanalen up-to-date te houden.  
Het bestuur wil een nieuwe huisstijl ontwikkelen waarvan het nieuwe logo en de hierbij aanslui-
tende kleuren stap voor stap zullen geïntegreerd worden in de diverse vormen van gemeentelijke 
communicatie. Ook de website wordt volledig herwerkt.

Ander goed nieuws is dat we, dankzij onze uitstekende samenwerking met het gemeentebestuur 
van Aalter, erin geslaagd zijn een erkende afdeling van de academie voor muziek, woord en dans 
van Aalter te worden. Dit betekent een absolute meerwaarde voor het kunstonderwijs in onze 
gemeente.

Als je in de omgeving van onze sportterreinen komt kun je er niet naast kijken: de zaal voor sport 
en spel is in opbouw. Deze polyvalente uitbreiding van onze sporthal zal haar doel niet missen. 
Verschillende verenigingen staan nu al te trappelen om ze te gebruiken. Als alles volgens plan 
verloopt, wordt deze accommodatie eind deze zomer opgeleverd.

Grote nieuwe projecten zijn er dit jaar niet meer gepland, de onzekere situatie in ons land noopt 
er ons toe voorzichtig te zijn. Wij hebben er steeds voor gezorgd dat onze gemeente er fi nancieel 
goed voor staat en dat we onze verplichtingen kunnen nakomen zonder de belastingen te moeten 
verhogen. Wij willen dit ook zo houden voor de toekomst.

Er mag natuurlijk nog gefeest worden. Daarom kijken we ook al uit naar de Molenfeesten. Het 
feestcomité is volop bezig om alles te plannen en er voor te zorgen dat wij u terug een schit-
terend weekend kunnen aanbieden . 
 
RKD  heeft de voorbije jaren zijn uiterste best gedaan om ons allen zo dierbaar Ruiselede goed 
te besturen. Er werd nooit over eennachtijs gegaan om beslissingen te nemen. Dit alles voor het 

algemeen welzijn van de bevolking en niet van het in-
dividu. 2012 is een verkiezingsjaar en RKD hoopt van 
de kiezer opnieuw het vertrouwen te krijgen voor de 
volgende zes jaar. Onze RKD-ploeg is er klaar voor.
Beste mensen, het laatste jaar van deze legislatuur wil 
uw bestuur zoals steeds ten dienste staan van alle in-
woners, daarin bijgestaan door het gemeentepersoneel 
dat zich elke dag inzet om met kennis van zaken u de 
gepaste inlichtingen te geven en verder te helpen. 
Ik wil eindigen met een bedanking aan u allen, voor 
uw bekommernis voor onze gemeente, uw inzet als 
vrijwilliger, organisator of medewerker aan activi-
teiten, als lid of bestuurslid van een vereniging, voor 
uw positieve ingesteldheid en medewerking.

Dank en veel succes met alles wat u dit jaar 
onderneemt.

Uw burgemeester,
Greet Coens –De Roo
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De moeilijke strijd tegen het water
Donderdag 15 december, 20.10 uur
het weerbericht

Sabine Hagedooren voorspelt een zware 
storm over West-Europa, met windstoten 
tot 120 km/uur. Wij ontsnappen daaraan 
maar niet aan de bakken neerslag. In 
sommige delen van Vlaanderen kan in de 
komende 24 uur tot 30 l/m2 vallen...

Vrijdag 16 december

De donkerste dag van december: het 
houdt maar niet op met regenen. De 
schepen van openbare werken en het 
hoofd van de technische dienst houden 
angstvallig de weerberichten en de plaat-
selijke toestand in de gaten. Vooral de op-
geworpen dijk rond het opvangbekken in 
de Kruiswegestraat kan het moeilijk krij-
gen, want de recente aanleg ervan zit nog 
niet verankerd door begroeiing. Er is ook 
voortdurend contact met de ingenieurs 
van de provincie, voor wie dit ook een 
ernstige testcase wordt. Het waterniveau 
in het bekken stijgt gestaag en het wordt 
afwachten of de ingestelde opening van 
de sluis van het bekken, voldoende, tijdig 
en gecontroleerd het water zal doorlaten 
richting de lagere weiden aan de over-
kant.

Om 19.20 uur – het journaal

Beelden van de stormschade in onze 
buurlanden en van wateroverlast in  
Vlaanderen. In Ruiselede wordt er tussen 
0.00 uur en 22.00 uur  27l/m2 neerslag 
gemeten. Tot ’s avonds  laat gaan schepen 
Marc De Muynck en raadslid Frans De-
bouck  ter plaatse de situatie bekijken. 
Het waterpeil staat zeer hoog maar klaar-
blijkelijk zullen het bekken, de sluis en 
de aangelegde dijk ervoor zorgen dat de 
gevreesde overstroming van huizen in de 
Bruggestraat zal vermeden worden. Om-
wonenden en toevallige passanten volgen 
met interesse de evolutie en spreken be-
moedigende woorden uit.

Zaterdag 17 december, 10.00 uur.

Het is geruststellend droog, rustig en 
zelfs zonnig weer. De Poekestraat en Om-
megangstraat hebben geen last gehad van 
wateroverlast, ook dat is wel eens anders 
geweest. Samen met schepen Marc, gaan 

we eens de toestand ter plaatse be-kijken
De afl eiding van het water (vroeger door 
de Kapellestraat, Poekestraat en Omme-
gangstraat naar de Poekebeek) langs 
de Bundingstraat en onder de ring is 
duidelijk zichtbaar ter hoogte van de 
grens met Kanegem ter hoogte van de 
Meersstraat. De uitgevoerde werken 
hebben er een ruime overstromingszone 
gecreëerd in de lagere weiden (meersen) 
en zo de wateroverlast van de bewoonde 
centrumstraten weggetrokken.

Veel volk opnieuw aan het wateropvang-
bekken in de Kruiswegestraat, om-
wonenden, landbouwers uit de omge-
ving, passanten en gelukkige mensen 
uit de Bruggestraat. Ook de ingenieurs 
van de provincie komen zich ter plaatse 
van de toestand vergewissen en zien 
dat het goed was. Alleen de zijkanten 
van de sluismuur dienden, in afwacht-
ing van een defi nitieve kleine ophoging 
met wat zandzakjes,  te worden aan-
gevuld. Als het water in het bekken te 
hoog staat, kan het langs daar traag 
overvloeien en over de straat zijn weg 
zoeken. Het water in de weiden aan de 
overkant van de straat staat geruststel-
lend laag, dat wordt ook door de om-
wonenden bevestigd. De Knokmolen 
tekent zich molenwiekend  af tegen een 
Bruggestraat, die droog gebleven is.

In de Bruggestraat geen zandzakjes te 
bespeuren vandaag maar wel tevreden 
bewoners, die ons zelfs in hun tuin 
uitnodigen en aanwijzen tot waar het 
water vroeger wel dreigend binnen-
drong.

Aan de overkant van het bekken, komt 
het water toch verder, waarschuwt ons 
een buurtbewoner. We proberen hem 
gerust te stellen, “dat dat de bedoeling 
is omdat op die manier het bewoonde 
centrum kan gevrijwaard worden” en 
wij stellen ter plaatse ook vast dat er 
langs die kant (Waterwalstraat) nog 
heel wat marge is.

Zondag 18 december, 17.00 uur

Een aantal gekende knelpunten met 
straatoverstromingen blijven elders in 
Ruiselede bestaan. Het zal onze blij-
vende aandacht vergen om ook dat tot 

De gebundelde                nieuwjaarswensen RKD 

een minimum te herleiden maar prioritair 
gaat onze aandacht naar het voorkomen 
van overstromingen van huizen. Geen 
tijd voor vroegtijdige euforie, maar een 
tevredenheid en bevestiging dat de visie, 
om het opvangbekken daar aan te leggen 
voor het water van de Poekebeek het cen-
trum van Ruiselede bereikt, wel juist is 
en dat enige aanpassing en bijsturing 
natuurlijk zal nodig zijn. 
De strijd is misschien nog niet gewonnen...

Ondertussen sneeuwt het. Ruiselede 
wordt in een korte tijd bedekt met een 
Kerstkaartlaagje. Het is warm en droog in 
de huizen.
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NIeuwjaarstoespraak OCMW-voorzitster
Beste mensen van Ruiselede, Kruiskerke en Doomkerke    
  
Vooreerst mijn  beste wensen voor het nieuwe jaar. Moge het een jaar worden 
vol van liefde, geluk en een uitstekende gezondheid!  

Als voorzitter van het OCMW en Schepen van Sociale Zaken, wil ik ook nog even 
kort een woordje tot jullie richten. 

Onze OCMW-werking wordt alsmaar groter, steeds meer mensen hebben nood 
aan een helpende hand en weten alsmaar beter hun weg te vinden naar ons 
Sociaal Huis. Ook voor het jaar 2012 wensen wij onze dienstverlening optimaal 
op jullie af te stemmen en hopen we dat jullie niet aarzelen om met vragen 
naar ons toe te komen.

Ik ben fi er om jullie vandaag ook een nieuw initiatief in Ruiselede te mogen 
voorstellen: “De Dagmolen”. Dit is een dagverblijf voor senioren van Ruiselede, 
opgestart door het OCMW, het gemeentebestuur en ons plaatselijk rust- en ver-
zorgingstehuis. Ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om de zusters, 
bestuurders en de directie te bedanken voor de goede samenwerking.

“De Dagmolen”  zal aan Ruiseleedse senioren hygiënische zorg, een warm mid-
dagmaal, gezelschap, toezicht en animatie bezorgen. 
Met dit initiatief hopen wij dat onze Ruiseledenaren zo lang als mogelijk in 
hun vertrouwde thuissituatie kunnen blijven en hopen ook de mantelzorgers 
rondom hen een stuk te ontlasten.

Dit is maar één van de vele diensten die ons OCMW aanbiedt. 
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij mezelf en het OCMW-personeel 
dat jullie graag te woord staat. Weet dat er steeds een deur voor jullie open-
staat. 

Mijn dank gaat ook uit naar de secretaris, de ontvanger, het personeel en alle 
vrijwilligers, voor al het gepresteerde in het voorbije jaar. 
Ik wil ook nog van deze gelegenheid gebruik maken om alle raadsleden zonder 
onderscheid te bedanken voor de goede samenwerking ten dienste van de 
bevolking.

Laat ons nu klinken, op een hopelijk voor iedereen spetterend 2012!
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WIST JE DAT?

✔het opvangbekken eind december 
90.000 m3 (= 90 miljoen liter) water 
geborgen heeft?

✔er voor u een info/kijkdag m.b.t. 
de werking van het wateropvangbek-
ken zal georganiseerd worden?

WIST JE DAT?

NIeuwjaarsreceptie 2012
Veel volk, veel hapjes en drankjes, veel 
muziek. Hartelijke nieuwjaarswensen 
en gelukwensen voor Gerda Meule-
brouck, winnaar Gulden Wiek en voor 
Ruben De Leersnyder, ontwerper van 
het nieuwe gemeentelijk logo!

Daags nadien waren onze RKD-vrouwen 
nog niet moe ! *

*


