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editoriaal
Vakantie is met gemak  de trein van de haast 
ver weg laten rijden, liever langs paadjes en 
oude kerkwegels een omweg maken, even 
van op afstand de dingen bekijken, thuis-
komen en blijven, op een bank tot rust ko-
men en daarna een heerlijke duik nemen in 
een zee van tijd...

Aan iedereen een deugddoende zomerva-
kantie!

Het voelt wat onwennig om als eindredacteur van de rkd-krant nu eens zelf een per-
soonlijk voorwoord te schrijven. Toch doe ik het met plezier.

Beste Ruiseledenaar, beste lezer,

Juni is gesneuveld. De laatste kalenderblaadjes liggen waarschijnlijk in de papier-
mand. De punten zijn samengeteld, de rapporten uitgedeeld en de boekentas ligt 
ergens slordig in een  hoek gegooid om hooguit tegen één september weer geopend 
te worden. Vakantie! Het is een jaarlijks weerkerend ritueel,  maar dit jaar was het 
anders. De punten werden voor een laatste maal geteld, de boeken zijn gesloten 
en misschien krijgt de boekentas ooit een andere bestemming. Na vele jaren in het 
onderwijs gaan mijn vrouw en ik, straks samen met “pensioen”. Het is niet een blad-
zijde die wordt omgedraaid maar een boekdeel dat in het persoonlijk archief wordt 
opgeborgen. 
Of het niet te vroeg is? “Je moet altijd te vroeg weggaan, want anders vertrek je te 
laat. Omdat je nooit op het moment zelf beseft dat je tijd op is” (uitspraak van een 
gewezen politicus).

Of ik het lesgeven zal missen? Waarschijnlijk wel en dan vooral het contact met jonge 
mensen. Ik heb altijd onvoorwaardelijk in jongeren geloofd, in het positieve en de 
sterkte van het jonge en vernieuwende  ideeëngoed. 
Ik denk dat het ook goed is dat een gemeente in de jeugd gelooft en daarin inves-
teert. Kinderopvang, speelpleinwerking in de vakantieperiodes, dynamische jonge-
renverenigingen en –activiteiten krijgen in Ruiselede gelukkig de nodige aandacht 
en ondersteuning. 
Het zou natuurlijk ook mooi zijn als we die jonge mensen hier in Ruiselede, hun 
geboortedorp, zouden  kunnen houden. Jammer genoeg zijn er voor huisvesting en 
nieuwbouw niet al te veel mogelijkheden. Jammer genoeg laten bijvoorbeeld de ver-
kavelingsplannen van de site Ter Beke ook te lang op zich wachten. Als afgevaar-
digde van de gemeente in het regionaal comité van de WVI kan je je alleen maar 
ergeren aan de talrijke procedures die moeten doorlopen worden en aan de veelheid 
aan instanties die hun fi at moeten geven vooraleer een volgende fase kan worden 
aangevat. Om dezelfde redenen krijg je ook begrip voor het ongeduld van de (jonge) 
ondernemers die de ontwikkeling van het bedrijventerrein Bundingstraat steeds weer 
vertraging zien oplopen. Het ziet ernaar uit dat het vooropgestelde doel, om tegen 
begin 2016 het terrein bedrijfsrijp te krijgen en over te gaan tot toewijzing en be-
bouwing, niet wordt gehaald.

Geduld is een mooie gave maar geen pleister voor alle wonden.  Zo was en is er nog 
altijd veel geduld nodig bij de handelaars in het centrum omwille van de wegenis-
werken van de Bruggestraat en straks van de Bruggesteenweg. Gelukkig kenden de 
werken geen vertraging, integendeel zelfs. Daarenboven oogt het stilaan mooi. Hope-
lijk blijft de Ruiseledenaar ook  trouw aan zijn plaatselijke handelaars want het zou 
te jammer zijn om in de toekomst tot een slaapdorp te evolueren, ergens tussen Tielt 
en Aalter. Een dorp heeft nood aan basiscomfort en –voorzieningen, aan een aantal 
cafés waar nog eens gelachen wordt, een kaartje wordt gedeeld en de dorpspolitiek op 
de korrel genomen wordt, zoals een dorp ook nood heeft aan  levendige verenigingen  
als bindmiddel voor de gemeenschap.

Terug naar de jongeren. Het  geloof in jongeren, in de toekomst ligt  ook aan de basis 
voor het driejaarlijks uitwisselingsproject met onze zusterstad Krasnik. Sinds 2002 is 
een stevig project opgebouwd, waarop ik als “trekker”  fi er ben, een project dat ook 
in de rest van Vlaanderen niet onopgemerkt blijft. Deze zomer zetten wij,  samen met 
20 Ruiseleedse jongeren, tal van gastgezinnen en een gedreven ploeg van een vijftal 
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Een bundeling feiten en een waaier foto’s!
Uit de info-vergadering 
van IVIO 

begeleiders, ons beste beentje voor om 
het onze Poolse vrienden gedurende een 
week bijzonder aangenaam en leerrijk te 
maken. Vorig jaar, begin juli,  hebben wij 
immers in Krasnik van een zeer warme 
en gastvrije week  genoten.

De verbroederingsweek vangt aan met 
het Molenfeestweekend van 31 juli. Met 
het feestcomité hebben we een uitnodi-
gende affi che samengesteld, die begint 
met een seniorennamiddag op vrijdag, 
gevolgd door een fi ets- of wandelsneu-
keltocht. Op zaterdag gaat de aandacht 
eerst naar de kinderen  om later op de 
avond een jeugdig publiek naar de tent 
te lokken met optredens en een DJ-set. 
De zondag wordt de publiekstrekker met 
als apotheose de artiestenparade in de 
tent en het steeds weer aantrekkelijke 
vuurwerk in het gemeentepark. Naast de 
Poolse jongeren zal  een offi ciële dele-
gatie van de stad Krasnik gedurende de 
feesten aanwezig zijn en zal  de Poolse 
dansgroep Fantan een aantal optredens 
ballroomdancing brengen in de tent. Of 
dit alles dan voldoende cultureel is? Ach, 
ikzelf kan mij zowel vinden in het hoog-
drempelige als in het laagdrempelige. Ik 
hou van toneel zowel in Malpertuis , in 

het NTG, maar evenzeer  van de jaarlijkse 
toneelopvoering van de Ruyssende Lede. 
Ik geniet met volle teugen van een op-
treden van onze Koninklijke Harmonie, 
van  de combinatie van woord en muziek 
op de 11-julivieringen  van het Davids-
fonds of op de jaarlijkse Orfeo-avond bij 
Piano’s Maene.

Voor mij  wordt het stilaan tijd om  aan 
de toekomst te denken, want daar ga ik 
de rest van mijn leven doorbrengen. Een 
toekomst die ik moet maken met mijn 
vrouw, mijn kinderen en eerste kleinkin-
deren. 
Of ik veel aan mijn huidige “doen en la-
ten”, wil en zal veranderen? Dat weet ik 
nu nog niet. Een aantal engagementen 
wil ik nog wel een tijd blijven opnemen. 
Ik denk daarbij in eerste instantie aan 
het verbroederingsproject met Polen, 
mijn engagement voor rkd, voor de rkd-
krant...  Maar er komt ook een tijd om de 
fakkel door te geven.  De toevertrouwde 
mandaten als gemeenteraadslid draag je 
verder als een opdracht.  Er komt onge-
twijfeld ruimte voor nieuwe  uitdagingen 
en engagementen:  iets verder studeren, 
iets meer bewegen, lid worden van NEOS 
of OKRA, vrijwilligerswerk...  Opnieuw 

leren fl aneren:  met een zekere traagheid 
door het dorp of de Ruiseleedse bossen 
wandelen  zodat de beelden bewuster in 
mijn gedachten worden opgenomen.

Ons echte pensioen begint pas in sep-
tember. De maanden juli en augustus zal 
ik waarschijnlijk eerder als de traditio-
nele vakantiemaanden ervaren. 
Ik hoop dat ook elkeen van u op een 
mooie manier van zijn of haar vakantie 
kan genieten!

William Coppens, gemeenteraadslid.

Impact van de invoering van DIFTAR op 
de containerparken:

Diftar staat voor gedifferentieerde tarie-
ven waarbij per huishouden geregistreerd 
wordt hoeveel afval aangeboden wordt 
en hoe meer afval een burger aanbiedt 
hoe hoger de afvalstoffenheffi ng zal zijn. 
Of wat is de impact van het verplicht re-
gistreren en afmelden op het container-
park (installatie hefbomen) met 24 gra-
tis toegangs-beurten per gezin per jaar 
en een betaling voor grof huisvuil van 
20,00 euro/m3 ?
Uit de cijfers voor de elf gemeenten aan-
gesloten bij IVIO blijkt :
• dat  de 24 gratis toegangsbeurten als 
norm voldoen: slechts 2 % van de bezoe-
kers komt meer dan 24 maal per jaar , 
78 % komt minder dan 13 maal, voor 20 
% ligt het aantal bezoeken tussen 13 en 
24 maal
• dat in de gehele regio het aantal be-
zoeken aan het containerpark met 37 % 
is gedaald (Ruiselede  - 35 %)
• dat ondanks deze daling het aantal ge-
registreerde bezoekers licht gestegen is 
met 2,25 %

• dat deze cijfers samen met de prijs-
stijging van de gele en rode vuilniszak-
ken en de interne reorganisatie van IVIO 
leiden tot een daling van het onkosten-
plaatje per inwoner van een aantal euro 
waardoor de gemeentelijke bijdrage aan 
IVIO zal dalen
• dat we stilaan goede sorteerders wor-
den want in de PMD-fractie daalt het % 
ongewenst afval verder tot 14 %
• dat dit alles hopelijk niet het “sluik-
storten” aanmoedigt en/of verdoezelt

Uit de verslagen van de 
Politieraad van de 
Politiezone Regio Tielt 
De cijfers  i.v.m. woninginbraken doen 
dalen met 10 % t.o.v. vorig jaar was het 
doel van het Hermesproject van de Poli-
tiezone Regio Tielt.
Daartoe werd gewerkt op drie assen : 
verhoogde geüniformiseerde aanwezig-
heid in straatbeeld + responsabiliseren 
van de burger (melden verdachte hande-
lingen) + adequaat en snel reageren op 
elke melding.
Meer blauw op straat werd en wordt in 

Ruiselede  niet direct waargenomen, ze-
ker omdat onze politiediensten talrijke 
uren federale opdrachten uitvoeren die 
gelinkt zijn aan het  penitentiair cen-
trum Ruiselede. Vanuit de politiezone 
werden echter over de gehele regio dage-
lijks extra patrouilles ingezet, aangevuld 
met lateshift patrouilles. Anderzijds is 
ook  in Ruiselede bijzonder enthousiast 
gereageerd op de installatie van BIN, het 
buurtinformatienetwerk waar verdachte 
handelingen via mail, 101 en twitter 
worden gemeld.

In de “donkere” maanden oktober-no-
vember 2014 leidde dit al tot een aantal 
gunstige resultaten voor de Politiezone:

• het aantal meldingen van verdachte 
handelingen steeg van 199 naar 226 
(zelfde periode in 2013). Grootste stij-
ging in november : + 22 %

• het aantal inbraken daalde van 40 naar 
25, waarvan een aantal beperkt bleven 
tot een inbraak zonder buit. Het aantal 
pogingen tot inbraak steeg licht van 23 
naar 27

• er gebeurden 5 aanhoudingen op he-
terdaad en 11 personen werden aange-
houden na melding van verdachte han-
delingen
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Een bundeling feiten en een waaier foto’s!

Uit de algemene vergadering van PWA Ruiselede
De overdracht van een aantal bevoegdhe-
den van federaal niveau naar het Vlaams 
gewest (ingegaan op 01/01/2015), de in-
voering van dienstencheques en de vele 
privé-ondernemingen die de markt heb-
ben betreden, maken het niet gemakke-
lijk voor een plaatselijke PWA.
 
Binnen de regio Roeselare daalde bij-
voorbeeld het aantal gepresteerde werk-
uren door PWA-werknemers van 33.129 
in 2005 naar 11.203 in 2014. Het aantal 
ingeschreven tewerkgestelden daalde in 
dezelfde periode van 863 naar 372, het 
aantal gebruikers (klanten) van 2.184 
naar 752. 

In een aantal gemeenten en steden werd 
het PWA opgedoekt (Ingelmunster, Hoog-
lede)  in een aantal omringende gemeen-
ten staat de werking op een laag pitje 

Nieuws van de WVI 
stand van zaken
Ambachtelijke zone Bundingstraat  : WVI 
heeft recent de bouwvergunning verkregen. 
Op basis daarvan en met de voorwaarden 
erin vervat, werd het ontwerp door het stu-
diebureau Plantec momenteel gefi naliseerd 
om dan meteen als bestek voor aanbeste-
ding te kunnen dienen. De publicatie van 
de aanbesteding gebeurde eind april. De 
opening van de aanbesteding wegenis- en 
rioleringswerken is voorzien op 9 juni.
Verkaveling site Ter Beke : de prijsoffertes 
voor de sloopwerken van de fabrieksgebou-
wen zijn binnen en nagezien sinds begin 
maart.  De toewijzing kwam op het direc-
tiecomité van 11/ 03. De verkavelingsver-
gunning werd afgeleverd. De sloopwerken 
starten half juni. Het bestek voor de infra-
structuurwerken is in opmaak. Als dit af 
is kunnen de infrastructuurwerken aanbe-
steed worden, dit zal in overleg met de ge-
meente gebeuren gezien zij ook een aandeel 
in de infrastructuurwerken hebben.

(Tielt slechts 9 werknemers, Dentergem 
11, Pittem 4).

Na intens overleg werd in Ruiselede een 
gewijzigde collectieve arbeidsovereen-
komst opgesteld met een belangrijke 
besparingsinbreng (op maaltijdcheques) 
van de werknemers en een licht verhoog-
de inbreng van de gebruikers. Door deze 
wederzijdse inspanning en de geleverde 
prestaties van de PWA-beambte kan het 
PWA blijven verder werken met:

• 38 mensen (waarvan 2 nieuwe aanwer-
vingen in 2014, die van een ander dien-
stencheque onderneming overkomen!)
  
• 229 gebruikers worden door hen ge-
holpen

• een enthousiast team met een zeer 
laag absenteïsme  (minder dan  3 %)
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Een vlugge schets...
Dat krijg je, hooguit enige contourlijnen, een vaag portret. Elke rkd-er nodigt zelf drie personen 
uit waarmee hij of zij een professionele of persoonlijke band heeft om hem of haar één vraag te 
stellen. Filip Verstuyft nodigde daartoe zijn vrouw, dochter en schoonzus Hilde uit. Ook de rkd-
leden William Coppens en Michèle Faict stelden hun vraag. 
Dit zijn de vijf vragen, met het antwoord van Filip.

WIST
JE DAT?
Het programma en ingediende 
dossier voor de komende verbroe-
deringsweek met Krasnik beloond 
wordt met een Europese subsidie 
van 17.400 euro?

Wat doe je het liefst in jouw vrije tijd? Waar 
kan je écht van genieten? (Michèle)

Een gezellig ontbijt in Gent of Brugge en dan 
de stad intrekken om wat te winkelen en een 
terrasje te doen,  daar kan ik samen met mijn 
vrouw echt van  genieten. Ontspanning vinden 
wij ook  bij wielerwedstrijden. Wij houden van 
de koers, het brengt ons op vele plaatsen en wij 
supporteren dan samen voor Aaron Verwilst,  
vooral als hij gaat aanvallen.  Daarnaast ga ik 
zelf ook graag fi etsen.  Tijdens het fi etsen denk 
ik niet aan het werk of andere dingen, maar 
ben ik enkel daarmee bezig. Dat werkt heerlijk 
ontspannend. Na het sporten een biertje drin-
ken met de “maten” is zeker even belangrijk!

Je bent geen geboren en getogen Ruiselede-
naar en kwam pas na je huwelijk in Ruise-
lede wonen. Hoe gemakkelijk ging het (gaat 
het) om je in Ruiselede te integreren en 
betrokken te geraken bij het sociale leven? 
(William)

In de eerste jaren van mijn huwelijk was ik 
minder betrokken bij Ruiselede. Er was het 
werk, de kinderen,... Eens de kinderen iets 
ouder waren kwam daar meer en meer veran-
dering in. Mijn eerste contacten met het Rui-
selede verenigingsleven kwamen via de biljart-
club in “Den Tap”. Later hielp ik mee met het 
organiseren van het wielercriterium rondom de 
ambachtelijke zone. Tegenwoordig is het to-
neel iets waar ik samen met mijn vrouw heel 
graag aan meewerk. Achter de schermen bij “de 
Ruyssende Lede” geniet ik iedere keer weer van 
de “samenhang” tussen alle spelers en mede-
werkers. 

Waar voel je je als gemeenteraadslid het 
meest bij betrokken? (Femke)

Door mijn mandaat als afgevaardigde van “Fa-
rys” ben ik nauw betrokken bij de problema-
tiek van  zuivering en distributie van water 
binnen onze gemeente. We zullen met z’n al-
len rationeler moeten omspringen met water. 
We moeten nu investeren in een uitgebreider 
riolerings- en distributienetwerk zodat we 
gewapend zijn voor de toekomst. Vooral bij 
nieuwbouw en renovatie moeten we het her-
gebruik van hemelwater optimaal aanwenden 
en goed beseffen dat leidingwater een kostbaar 
goed is.

Hoe zie je de toekomst van Ruiselede? 
(Claudine)

Ruiselede is een heel mooie gemeente. Wat mij 
wel bezorgd maakt is het wegvallen van enkele 
handelszaken (cafés e.d.). Hierdoor is de lijm 
een beetje aan het wegvallen op sociaal vlak. 
Daarbij denk ik vooral aan de aankomende 
jeugd. Een toekomst is er maar als generaties 

opgevolgd worden. Jonge mensen die initiatief 
nemen moeten we zoveel mogelijk steunen.
Vrijwilligers en geëngageerde mensen zijn de 
kopstukken van een samenleving. Verenigin-
gen hebben het moeilijk om nieuwe mensen 
aan te trekken en dit vind ik bijzonder jam-
mer. We moeten proberen het verenigingsleven 
zo goed mogelijk te ondersteunen zodat onze 
gemeente aantrekkelijk blijft om in te inves-
teren. 

Wat is jouw levensmotto? (Hilde)

Geluk begint pas als je het met anderen kan 
delen.

Een fl orerende Academie 
voor Muziek, 
Woord en Dans
Sedert medio 2008 kent Ruiselede een bloeien-
de afdeling binnen de Academie voor Muziek, 
Woord & Dans van de gemeente Aalter. Bin-
nen deze 3 afdelingen van het kunstonderwijs 
volgden het afgelopen schooljaar 2014 – 2015 
maar liefst 111 Ruiseleedse leerlingen een ini-
tiatie in muziek en dans of een meer gevor-
derde opleiding instrumenten, woord of dans. 
Door de professionele omkadering van onze 
leerkrachten kunnen de Ruiseleedse leerlingen 
nu al enkele jaren een uiterst kwalitatieve ba-
sisopleiding volgen met voleindiging met een 
offi cieel diploma. Nadien is er natuurlijk ook 
nog een verdere muzikale, dans- of woordop-
leiding mogelijk tijdens de middelbare studies, 
een lidmaatschap in onze plaatselijke Hamonie 
Sint-Cecilia of wie weet zelfs een professionele 
studie. Jaarlijks demonstreren de leerlingen 
hun kunnen tijdens verschillende voorstellin-
gen, o.a.  in het auditorium van Piano’s Maene, 
tijdens occasionele gelegenheden of bij de pro-
clamatie in het gemeentehuis van Aalter. 

Voor meer informatie kan u  steeds terecht bij 
de cultuurdienst (051 70 84 20) of op de web-
site van de gemeente Aalter  www.aalter.be > 
onderwijs > Academie Muziek, Woord & Dans.


