


De voorbije jaren is duidelijk gebleken dat rkd een beleidspartij is. De 
realisatiekrant, die jullie vorige week in de bus kregen, laat slechts een deel zien 
van wat er allemaal gerealiseerd is tijdens de afgelopen legislatuur. Inderdaad, 
slechts een deel, want er is nog zoveel meer op gang gebracht wat zijn vervolg 
zal kennen de volgende jaren. Het beleid van rkd steunt op continuïteit.

We gaan samen constructief aan de slag. We willen onze inwoners kansen en 
middelen geven om mee te bouwen aan een eigen toekomst, een duurzame 
toekomst op alle vlakken, sociaal, economisch, ecologisch en fi nancieel. Onze 
aandacht gaat daarbij naar iedere inwoner van Ruiselede, Kruiskerke en Doomkerke. 
We vormen samen een kleine maar hechte gemeenschap waar samenleven pas 
mogelijk wordt als iedereen, jong en oud, maximaal aan het openbare leven kan 
deelnemen en kan genieten van een kwaliteitsvolle omgeving om te leven, te 
werken, te wonen, school te lopen en zich te ontspannen.

Het rkd-beleid staat niet bol van grote projecten maar kiest voor duidelijke 
prioriteiten, vastgelegd in onderbouwde dossiers en rekening houdend met 
de eindigheid van fi nanciële middelen.

Prioriteit één wordt mobiliteit en verkeersveiligheid. Iedereen moet zich 
veilig en vlot kunnen verplaatsen. We investeren in fi ets- en voetpaden. 
Een meerjarenplan verzekert het onderhoud en de verbetering van het 
wegennetwerk.

Iedereen heeft recht op betaalbaar en comfortabel wonen, een aangename en 
warme thuis zonder te hoge energiefacturen. We willen daar als gemeentelijke 
overheid een cruciale rol opnemen. Ook onze senioren verdienen een 
comfortabele en kwaliteitsvolle oude dag. Dat is hun recht en dat willen wij 
waarmaken door het zelfstandig thuis blijven wonen maximaal met diensten 
te ondersteunen. De blijvende samenwerking met Woonzorgcentrum Sint-Jozef  
maakt opvang mogelijk als thuis wonen te moeilijk wordt. 

We houden rekening met ieders draagkracht en zeker met elkeen die 
aanklopt bij het OCMW en, als men het over een bredere dienstverlening 
heeft, bij het Sociaal Huis. Senioren, personen met een handicap, ouders op 
zoek naar kinderopvang, mantelzorgers en vele anderen moeten er op hun vragen 
een antwoord krijgen of doorverwezen worden. 

Daar kinderen en jongeren de toekomst vormen van onze gemeente zorgen 
we voor een ruim en betaalbaar aanbod aan kinderopvang, onderwijs, sport en 
cultuur.
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Economische activiteit is de sleutel tot werkgelegenheid en een welvarende 
maatschappij. Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de ambachtelijke zone is 
goedgekeurd. Wij geven in ons beleid voorkeur aan duurzame activiteiten, die 
maximaal inzetten op werknemers die dichtbij wonen. Maar ook de kleine lokale 
economische activiteit van buurtwinkels en horeca willen wij als gemeente 
stimuleren.

We willen ruimte geven aan jong en oud om te ontspannen, te sporten, tot 
rust te komen of van de natuur te genieten. We gaan zorgzaam om met het 
milieu, met ons rijk patrimonium aan wandel- en natuurgebied waarin ook de 
landbouw een duidelijke actor is. We investeren in jeugd- en sportverenigingen 
en in het globale verenigingsleven van Ruiselede.  Als mensen elkaar ontmoeten, 
groeit er een gemeenschap. Onze aandacht gaat naar elke vorm van cultuur, 
die voor iedereen toegankelijk moet zijn en die sociale contacten stimuleert. We 
verlaten de grenzen van het dorp en verruimen onze blik op de wereld met het 
verbroederingsproject met Krasnik, dat we verder willen uitbouwen.

We willen in de toekomst tekenen voor een modern en transparant bestuur, 
dat dicht bij de inwoners staat. Een modern bestuur staat ten dienste van 
iedereen, is altijd bereikbaar, werkt snel en stelt de juiste prioriteiten. Een 
modern bestuur maakt werk van communicatie en participatie.

We zien het als aan een uitdaging om nieuwe vormen van communicatie en 
dienstverlening aan te bieden. Gebruikmakend van e-goverrnment kan de burger 
allerlei documenten digitaal aanvragen en invullen. Een mobiele ambtenaar kan 
bijdragen tot een betere bereikbaarheid van de gemeentelijke diensten en deze 
van het Sociaal Huis.

De rkd-ploeg maakt zich sterk dat dit toekomstbeleid mogelijk is zonder de 
belastingen te verhogen (6,5 %) omdat er in het verleden een geruststellende 
fi nanciële reserve werd aangelegd.

Kortom, ons programma is realistisch, uitvoerbaar en op maat van onze 
inwoners.

Het is ook een uitnodiging aan ieder van u om mee te bouwen aan ons mooie 
Ruiselede. 

Uw burgemeester, Greet De Roo-Coens met rkd ga je verder

Mobiliteit, vervoer & verkeersveiligheid

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 en door duidelijke en veilige 
oversteekplaatsen te voorzien

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

IJveren voor brievenbussen van de verschillende mutualiteiten in Kruiskerke 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 kinderopvang, crèches en onthaalouders met speelgoed-
koffers, gratis huisvuilzakken en een permanent vormingsaanbod

Zorgen voor een open loket in het sociaal huis, een ombudsdienst voor OCMW en 
gemeente

Sociale zaken



Openbare werken

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

Defi nitieve heraanleg van de Bruggestraat en de Bruggesteenweg

Heraanleg van landbouwwegen met bermversterking in milieuvriendelijk en waterdoor-
latend materiaal

Onderwijs & Jeugd

Financieren van voor- en naschoolse kinderopvang in 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 sport-
infrastructuur voor de organisatie van sportblokken op lagere school

Gratis ter beschikking stellen van fl uorescerende jasjes voor kinderen en nieuwe 
middelen voor verkeersveiligheid introduceren zoals fl uorescerende fi etsenspaken

Ter beschikking stellen van een wisselpakket boeken voor de lagere scholen in 
samenwerking met de bibliotheek

De samenwerking verder zetten met de Academie Muziek, Woord en Dans Aalter zodat 
de jeugd de mogelijkheid 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 organiseren

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

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 “dementievriendelijke 
gemeente”

Seniorenbeleid

OCMW

Uitbreiden van het personeelsbestand van het Sociaal Huis voor een nog betere 
dienstverlening

Investeren in vorming van het personeel

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 Woonzorgcentrum Sint-Jozef verderzetten en uitbreiden 
met o.a. specifi eke aandacht voor de dementieafdeling

Aanpassen van de voorwaarden van de mantelzorgpremie volgens de zorggraad van 
de hulpbehoevende en de aanvullende  premies en tegemoetkomingen in de toekomst 
behouden
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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 materiaal o.a. de 
aankoop van een nieuwe tankwagen

Herlocalisatie van de technische diensten en van de brandweer op de nieuwe 
ambachtelijke zone

Veiligheid
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Wonen

Actualiseren en verduidelijken van de  bestaande informatie  rond energiebesparende 
investeringen, bestaande premies, groepsaankopen energie en zo mogelijk aanvullen 
met gemeentelijke renovatiepremies 

Actief samenwerken met sociale huisvestingsmaatschappijen. 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 bieden aan sociaal kwetsbare groepen bij de beheersing 
van de energie- en waterfactuur en voor OCMW-klanten blijven ijveren voor een 
menswaardige minimumlevering van elektriciteit en gas

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 emigratie naar Amerika 
en de bevrijding door Polen

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 uit-
wisseling 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 aandacht 
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

Handel en economie

Starten met een nieuwe ambachtelijke zone en CO2-neutrale zone aan de Bunding-
straat 

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, eindejaarsactie, 
opendeurdagen,...

Ondersteunen van startende ondernemingen

Aanbod van gemeentelijke cadeaucheques te besteden bij plaatselijke handelaars

Landbouw

Verder onderhouden van gemeentelijke waterlopen en grachten

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

De schattingscommissie snel en effi ciënt laten optreden bij schade aan gewassen 
veroorzaakt door weersomstandigheden of erkende natuurrampen

In overleg met IVIO op een milieuverantwoorde manier de omhaling van landbouwfolie 
en -plastiek organiseren



Sport, recreatie en 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 sportverenigingen 
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 Ruiseleedse 
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 binnen 
het landschapspark Bulskampveld met infobalie en o.a een aanbod aan sanitaire 
voorzieningen

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 samen-
werking 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 afvalbeheer 
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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