Beste inwoners van Ruiselede, Kruiskerke en Doomkerke
Branie, zelfvertrouwen en samenhorigheid waren de woorden die
opkwamen bij de prestaties van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Geen enkele sterspeler sprak in de
ik-vorm, maar steeds als “wij hebben het gedaan”, “wij stonden er
als een team”.
Met diezelfde ingesteldheid heb ik rond mij een team verzameld.
Een mix van gedegen ervaring en jarenlange inzet en nieuwe
kandidaten met hun wortels in het sociale leven van Ruiselede. Wij
willen in de toekomst niet alleen een beleid uittekenen voor de
jeugd maar dit ook laten gebeuren door de jeugd en kiezen daarom
resoluut voor verjonging.
Zo kan en wil ik naar de verkiezingen gaan met een ploeg, in een
samenhorigheid en gedrevenheid die uniek is en uniek zal zijn.
Ongezien was ook de steun van alle Belgen, de supporters. In
diezelfde zin bent u allen zeer belangrijk voor ons, onze supporters, onze kiezers. De mensen, die achter ons staan en kiezen voor
geloofwaardigheid, loyauteit, voor gezonde waarden en normen.
Wie onze realisaties over de afgelopen jaren bekijkt, zal nooit
twijfelen: “Gewoon verder met rkd”. Daarom rekenen wij op uw
steun en uw stem op 14 oktober.
Greet De Roo, uw burgmeester,
stelt graag de kandidaten van de lijst rkd aan u voor.

Greet De Roo
Bruggestraat 158 • 58 jaar
gehuwd met Raf Coens
moeder en schoonmoeder van Pieter-Jan en Isabelle,
Robbert-Jan en Mieke, Willem-Jan en Sylvie
mémé van Marcel, Achille, Maurice, Bazille, Clarisse
en Colette
mede-uitbaatster van een melkvee- kippenbedrijf
burgemeester

Graag stel ik mij reeds voor de vijfde maal kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Na twee termijnen als schepen en twee termijnen als burgemeester blijven de drijfveren nog steeds dezelfde en de ambitie even groot.
Het engagement voor de samenleving kwam al vroeg naar boven en werd concreet
op jonge leeftijd als leidster van de Chiro. Een engagement dat ik tot mijn huwelijk
opnam om daarna verder te zetten in diverse besturen.
Ik vertoef als burgemeester ook graag onder de mensen en vind sociaal contact dan
ook zeer belangrijk. Op die manier hou je een vinger aan de pols en weet je wat er
leeft onder de bevolking en wat de verlangens zijn.
Het blijft een uitdaging om de vaak tegenstrijdige wensen en belangen te stroomlijnen en beslissingen te nemen, soms tegen de stroom in.
Dat doe je niet alleen. Daarom heb ik opnieuw mensen van diverse beroepsgroepen
en strekkingen op één lijst samen gebracht.
Mensen die allemaal één bekommernis hebben: “samen met de Ruiseleedse inwoner de gemeente verder uitbouwen op sociaal, economisch en ecologisch vlak, met
eerbied voor iedereen”.

Marc De Muynck

Linda Wyckstand

Kanegemstraat 2 • 63 jaar

Tieltstraat 96 • 64 jaar

gehuwd met Marie-Rose Lampaert
vader van Isolde, Liselore en Lander
grootvader van Tars en Raul

gehuwd met Luc Lannoo
moeder van Wim en Dominique
oma van Babette en Margot

landbouwer

gepensioneerd,
deeltijds coördinator logistiek in Curando.

huidig schepen van openbare werken,
integraal waterbeleid, buitenlandse contacten,
groenbeleid, parken en plantsoenen,
energiebeleid en nutsvoorzieningen, toerisme

huidig OCMW-voorzitter
en schepen van sociale zaken

Dankzij u heeft Marc zich al vele jaren verdienstelijk kunnen maken als schepen in
Ruiselede.

Linda is geen onbekende in de Ruiseleedse politiek daar ze reeds 6 jaar gemeenteraadslid was en 12 jaar schepen van sociale zaken en OCMW-voorzitter.

Voor elk van zijn bevoegdheden heeft hij de voorbije periode gewerkt om, samen met
u en het hele beleidsteam, de gemeente tot een nog betere plek te maken.

Ze kijkt tevreden terug, maar wil zich graag in de toekomst verder inzetten voor alle
inwoners van Ruiselede, Kruiskerke en Doomkerke. Linda heeft jaren ervaring in de
bejaardenzorg. Ze is ook nog deeltijds actief in WZC Mariawende Beernem. Zij streeft
er naar om samen te werken met de VZW Bejaardenzorg Curando. Dit komt ten goede
aan iedere Ruiseledenaar.

Als schepen van buitenlandse contacten is hij ﬁer op het verbroederingsproject met
het Poolse Krasnik en het uitwisselingsproject voor jongeren, waarvan hij mee aan
de basis ligt.
Maar misschien kent u Marc het best als schepen van openbare werken en waterbeleid. Hij is dagelijks bezig met het onderhoud van wegen en paden, wegbermen,
grachten, parken en met het oplossen van kleinere, individuele problemen.
Hij is ook uw aanspreekpunt bij de onvermijdelijke ongemakken die de ingrijpende
infrastructuurwerken, het vernieuwen van straten voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel en de aanleg van nieuwe ﬁetspaden met zich meebrengen.
Door permanent bereikbaar en indien nodig ter plekke aanwezig te zijn, wil hij,
samen met u, zo snel en zo goed mogelijk de moeilijkheden aanpakken.
Met liefde voor zijn geboortedorp, met kennis, ervaring en veel inzet zou hij graag
verder gaan om Ruiselede op elk vlak en voor elke inwoner nog beter te maken.
Hij vraagt uw steun, want wat je doet is belangrijker dan wat je belooft.

Ook de intergemeentelijke samenwerkingen, adviesraden en andere, zoals kinderopvang, jongeren enz...., die onder Linda’s bevoegdheid vallen, volgt ze correct op.
Verder zet ze zich ook in voor een gezonde en veilige gemeente.
Linda vindt het zeer belangrijk om een goed beleid te voeren.
Daarbij is het belangrijk dat iedere inwoner zich goed voelt in Ruiselede en weet dat
“ Het Sociaal Huis” een open huis is waar iedereen met vragen en noden terecht kan.
Steunende op haar 12 jaar OCMW-voorzitterschap en schepenambt is Linda nog
steeds boordevol idealisme, dit alles voor het welzijn van de bevolking en dit via een
eerlijk en open beleid.
Linda is er voor iedereen!

Frans Debouck

Ilse Volcke

Abeelstraat 13 • 70 jaar

Krommekeerstraat 31 • 48 jaar

gehuwd met Christiane Françoys
vader van Christophe, opa van Lies en Nore

mama van Gill-Jan, Mabelle en René

gepensioneerd kunstsmid

OCMW-raadslid

zorgkundige

schepen van sport, feestelijkheden, infrastructuur,
feestmateriaal, begraafplaatsen,
middenstand en economie, cultuur en bibliotheek.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 stelde Frans zich voor de eerste maal
kandidaat op de lijst van wijlen Marcel Dupont en werd verkozen als OCMW-raadslid.

Ilse sprong 6 jaar geleden reeds op de kar van rkd.
Nu 6 jaar later is ze nog meer enthousiast om verder te gaan.

Frans zetelde intussen al twaalf jaar in de OCMW-raad en achttien jaar in de gemeenteraad waarvan de laatste zes jaar als schepen.
Hij was twaalf jaar afgevaardigde van de gemeente bij verschillende intercommunales: TMVW, Gaselwest, ERSV, Gemeentelijke Holding, Eandis ...
Naast zijn schepenambt is Frans nog op vele vlakken actief. Hij is voorzitter van
het gemeentelijk feestcomité dat instaat voor de succesvolle driejaarlijkse Molenfeesten, de slimste stratenquiz en andere activiteiten. Hij is de stichter en voorzitter van wandelclub “de Molenstappers” en bestuurslid van wielerclub Ruiselede
Sportief. Hij neemt actief deel aan het verenigingsleven bij Tuinhier,
de Sint- Elooisgilden van Ruiselede en Doomkerke, Neos, VL@S en OKRA.
Hij is medeoprichter, lid en medewerker van het comité “Het rommelt in het park”.
Kortom, Frans is een bezige bij en heel wat verenigingen kunnen altijd rekenen op
zijn daadwerkelijke hulp en materiële steun.
Gedreven, vol van inzet en gesterkt door zijn politieke ervaring wil Frans graag
onze prachtige gemeente verder helpen besturen in het belang van iedere Ruiseledenaar. Daarom rekent hij verder op uw vertrouwen en steun!

Ilse vindt het enorm belangrijk dat er verder werk wordt gemaakt van
een “verdraagzame gemeente“ waarin dialoog centraal staat en waarin kansarmen,
zieken en ouderen daadwerkelijk “meetellen”.
Ook kinderopvang, huisvesting....zijn van groot belang.
Kortom Ilse staat voor een gemeente waar het gezellig wonen is.
Een positieve, kritische ingesteldheid en een sterk gevoel voor rechtvaardigheid zijn
haar drijfveren om een stem te zijn voor de Ruiseledenaar.

Filip Verstuyft

Mattias Van de Steene

Aalterstraat 33 • 54 jaar

Groenestraat 31a • 37 jaar

gehuwd met Claudine Poelvoorde
papa van Elke en Femke

gehuwd met Severine Dumoulin
vader van Merel en Celeste

bediende

productieplanner bij Poco Loco Roeselare

gemeenteraadslid

gemeenteraadslid

Filip is opgegroeid in Poesele als jongste in een gezin van 9. In ’86 is hij getrouwd
met Claudine Poelvoorde en sindsdien wonend in de Aalterstraat 33.

Mattias staat voor zijn tweede legislatuur. De afgelopen 6 jaar zetelde hij in de gemeenteraad en was hij afgevaardigde voor de gemeente bij Gaselwest.

Hij is al 12 jaar gemeenteraadslid en als afgevaardigde van de gemeente in
de intercommunale Farys/TMVW volgt hij nauwgezet de dossiers van de zuivering en
distributie van ons drinkwater op.
Ten volle bewust van het feit dat water één van dé uitdagingen van de toekomst
wordt, wil hij zich daarvoor blijvend engageren.

Zijn jeugdjaren waren goed gevuld met de lokale en provinciale KLJ-werking. Hij was
sportief actief als voetballer bij GL Ruiselede en later bij FC Doomkerke.
Buiten zijn beroepsleven en zijn gezin, is Mattias ook in het sociale leven een bezige
bij. Hij zit al bijna 10 jaar in het bestuur van FC Doomkerke en sedert een 4-tal jaar
zetelt hij ook in het bestuur van Landelijke Gilde Ruiselede. Vanuit zijn studies en
job heeft hij vooral oog voor organisatie en planning. Dankzij zijn kinderen heeft hij
nu ook meer interesse voor de volleybalclub Pervol en de Chiro.

Bij de toneelvereniging van Ruiselede is hij samen met Claudine actief achter de
schermen om ieder jaar samen met een geweldige groep de mensen van Ruiselede
een prachtige toneelavond te bezorgen.
Zijn andere grote hobby is ﬁetsen, zowel met de vrienden als supporterend voor onze
lokale renners.
Samen met de volledige rkd-ploeg wil hij zich na 14 oktober blijven inzetten voor
een aangenaam Ruiselede.

Het is duidelijk dat zijn grootste passies sport, jeugd en landbouw zijn en dat dit de
belangrijkste aandachtspunten zijn van zijn politieke engagement.
Mattias voelt zich een trotse inwoner van Ruiselede. Gedreven door een gezond idealisme, met oog voor de realiteit, wil hij zich engageren in het dagdagelijks bestuur
van de gemeente. Vriendschap, collegialiteit en sociaal leven draagt Mattias hoog in
het vaandel.
Een goed bestuur begint bij een goed gesprek en een luisterend oor, openstaand
voor een andere mening.
Mattias vraagt uw stem om zijn ambities waar te maken voor een sociale en sportieve gemeente.

Michèle Faict

William Coppens

Aalterstraat 1 • 54 jaar

Poekestraat 39 • 63 jaar

vriendin van Luc Vanluchene
mama van Stefanie en Benoit
ambtenaar

gehuwd met Marleen De Clercq
vader van Annelies en Karel
ﬁere opa van Emile, Martha en Ida, Wietse

gemeenteraadslid

gepensioneerde leerkracht
gemeenteraadslid

Als geboren en getogen Ruiseleedse wil Michèle verder werken met de ganse rkdgroep aan een Ruiselede waar het goed is om te wonen. Een luisterend oor zijn voor
alle inwoners!
Ze ijvert voor orde en netheid in het straatbeeld, een warme samenleving, een veilige en bruisende gemeente én ze wil meer investeren in het lokale verenigingsleven.
Michèle is werkzaam bij het stadsbestuur van Tielt, dienst Ruimtelijke Omgeving.
Michèle was OCMW-raadslid sinds 1 januari 2006. Sinds 19 april 2018 zetelt Michèle
als gemeenteraadslid voor rkd.

“De beste tijd is de tijd die nog moet komen.” Zo kijkt William tegen het leven aan.
De actieve jaren in het onderwijs werden met een voldaan gevoel afgesloten in
2015 en sindsdien geniet William, samen met zijn vrouw, van een toch ook wel druk
pensioen. Binnen een andere tijdsindeling komen nieuwe uitdagingen en nieuwe
mogelijkheden op hem af.
Maar hij ontdekt ook nieuwe noden in de gemeente: aandacht voor een steeds
groter wordende groep jong-senioren, nood aan een modern woonzorgcentrum,
noodzakelijke zorg voor goede voetpaden niet alleen voor opa’s die met hun kleinkinderen op stap gaan maar ook voor rolstoelgebruikers en ouderen, de uitbouw
van speelpleinwerking en kinderopvang voor jonge gezinnen, aandacht voor sociale
samenhang en buurtwerking ...
Het hart blijft jong en de bezieling voor het uitwisselingsproject van jongeren met
onze Poolse zusterstad Krasnik wil William later als een kostbaar project doorgeven.
William is actief betrokken bij het verenigingsleven van Ruiselede en zet zich graag
in voor activiteiten bij OKRA en CURANDO.
Na een mandaat als OCMW-raadslid werd William in 2012 gemeenteraadslid en
vertegenwoordiger van de gemeente bij WVI, IVIO, de politieraad en de plaatselijke
dienstencheques-organisatie.
Gedreven, betrokken en hoopvol kijkt William uit naar de komende verkiezingen.

Sylvia Konior

Koen Defauw

Brandstraat 60 • 46 jaar

Bruggestraat 97 • 47 jaar

gehuwd met Johan Reynaert
moeder van Babette, Jens, Svea en Louka

samenwonend met Inge Slock
pluspapa van Nike, Hannelore en Lennert.

fotograaf-kunstenaar

arbeider – chauffeur bij Igepa Aalter
OCMW-raadslid

Sylvia Konior is een bezige bij die sinds 2006 in Doomkerke woont. Sylvia steekt
graag haar energie in het dorpsleven. Zo heeft ze samen met twee vriendinnen negen
jaar lang de kerstmarkt van Doomkerke georganiseerd. Ze is bestuurslid van KVLV
Doomkerke waar ze een frisse wind laat waaien om vrouwen samen te brengen. Het
actieve dorpsleven met participatie voor iedereen draagt ze hoog in het vaandel.
Als fotograaf en kunstenaar is, wil ze zich engageren om het culturele aanbod te
vergroten.
Haar aandacht gaat ook naar het openbaar vervoer: niet alleen de schoolgaande
jeugd, maar ook ouderen hebben een goed openbaar net nodig in landelijke gemeenten. Bij wegenwerken is Sylvia Konior voorstander van een zo snel mogelijke
afwerking van de projecten, zodat de hinder voor de inwoners en de handelaars in de
werfzones beperkt blijft.
Aangezien de jeugd onze toekomt is, streeft Sylvia ernaar om de jeugdbewegingen te
ondersteunen en te begeleiden bij hun activiteiten.
Ruiselede, Doomkerke en Kruiskerke vormen samen de mooie gemeente, waarin we
leven. In een eerlijke samenwerking wil Sylvia met rkd proberen om de dorpskernen
nog dichter bij elkaar te brengen en te werken aan een toekomstig Ruiselede waar er
plaats is voor iedereen.

Koen kocht in 2004 het huis van zijn grootouders in Kruiskerke. Hij ging er wonen
met Inge en de kinderen. In 2016 verhuisde hij met zijn gezin naar Ruiselede centrum.
Koen was van 2006 tot 2016 bestuurslid van feestcomité Kruiskerke waarvan 5 jaar
als trotse voorzitter. Hij draagt Kruiskerke een zeer warm hart toe en kent er bijna
iedereen. Hij was bovendien voorzitter van “Dorp In Zicht” Kruiskerke en initiatiefnemer voor behoud en renovatie van zaal “Kruispunt”.
Hij zet zich in en is actief als bestuurslid feestcomité Ruiselede (grote en kleine
kermis, Molenfeesten, stratenquiz, ....), lid van de Molenstappers, van Tuinhier, van
biljartclub Boltra en Fonteintje.
Koen houdt van sporten in zijn vrije tijd. Hij gaat regelmatig enkele kilometers lopen
en nam als wandelaar meermaals deel aan de dodentocht en nacht van Vlaanderen
(100 km).
Koen voelt zich zeer goed bij rkd en wil zich in de toekomst verder inzetten voor
groot Ruiselede en zijn inwoners. Graag daarom uw steun!

Sophie Van Brabant

Ernest Opsomer

Eekhoutstraat 17 • 38 jaar

Aalterstraat 47 • 22 jaar

gehuwd met Wouter Deschrijver
mama van Anouk en Stan

zoon van Bart Opsomer en Ann Lanckriet
gediplomeerd kelner-kok

bediende bij Wouter Bouwt
bestuurslid Markant Ruiselede

Sophie kwam als een echte Brugse stadsmus 16 jaar geleden in het landelijke Ruiselede wonen en ze heeft er haar hart verloren!
Sophie werd hier verliefd tijdens ‘de kleine kermis’ en is intussen 17 jaar gelukkig
gehuwd met Wouter.
Sophie geniet in Ruiselede van de onbezorgde jeugd die wij onze kinderen hier
kunnen bieden, het veilige dorpsgevoel, het sociale leven, de vele verenigingen en
natuurlijk het landelijk karakter van het dorp. “Hier zie je tenminste de verandering
van de seizoenen”.
Onlangs verhuisde Sophie met haar gezin en de zaak naar de nieuwe ambachtelijke
zone. Deze nieuwe ambachtelijke zone is een project waar Ruiselede terecht ﬁer op
kan zijn en waar vele zaakvoerders tevreden over spreken.
Het is goed wonen in Ruiselede en samen met de rkd-groep wil Sophie dit graag zo
houden. Maar natuurlijk kan het altijd beter, een uitdaging om er samen tegen aan
te gaan. Sophie haar aandacht gaat naar: het onderhoud en aanleggen van ﬁetswegen, het cultuuraanbod in Ruiselede verruimen, handelaars, horeca en de vele
verenigingen ondersteunen, toerisme promoten, jong en oud helpen waar nodig ...
Daarvoor wil Sophie zich graag de volgende 6 jaar inzetten, samen met rkd, voor u.

Ernest is geboren op 12 september 1996 in Deinze en gedoopt te Kruiskerke. Hij is
een trotse inwoner van Ruiselede.
Zijn zus Emilie heeft ondertussen het ouderlijk huis verlaten maar Ernest woont in de
Aalterstraat samen met zijn mama Ann Lanckriet en nonkel Carlos Lanckriet.
Zijn papa, Bart Opsomer uit de Groenestraat is zelfstandig schilder.
Na zijn lagere school in VBS De Linde in Doomkerke, volgde Ernest twee jaar middelbaar in Instituut Sancta Maria te Ruiselede en liep daarna school in Hotel-en toerismeschool Spermalie te Brugge. Hij studeerde af als kelner-kok en is nu enthousiaste
werkkracht bij Joachim Boudens en Gert De Mangeleer in Bistro LESS in Brugge.
De weinige vrije tijd die hij heeft, vult hij met recreatief wielrennen met vrienden,
gezellig tafelen, een glaasje drinken en af en toe een stukje van de wereld zien.
Bij de vraag of hij aan de Ruiseleedse politiek wilde deelnemen, zei hij volmondig
“ja”. Hij is gedreven om het politieke leven beter te leren kennen en een luisterend
oor te zijn voor de noden van alle inwoners. Ook wil hij zich graag inzetten voor de
actieve Ruiseledenaar.

Carla Ornelis

Kristof Vancolen

Kruiskerkestraat 54 • 44 jaar

Brandstraat 29 • 37 jaar

gehuwd met Peter Laseur
mama en schoonmama van Aaron Lanckriet en Ellen
Claus, Cynthia Lanckriet en Kevin Verwilst, Darion Laseur

gehuwd met Amina Iradukunda
vader van Layla en Maurits

vertegenwoordigster bij Pama Industries

OCMW-raadslid

bibliotheekmedewerker

Carla is opgegroeid in Ruiselede en is reeds 23 jaar woonachtig
in het bosrijke Kruiskerke.

Kristof is een geboren en getogen Doomkerkenaar. Hij werkt al meer dan 10 jaar in
de bibliotheek in Wingene.

Ze begeeft zich graag onder de mensen en staat altijd voor alles en iedereen klaar.
Haar grote doel is dan ook om zich zowel tijdens als na de verkiezingen volop te
engageren voor alle inwoners van Ruiselede, Kruiskerke en Doomkerke. Carla wil een
luisterend oor zijn voor wie er nood aan heeft. Een politicus moet aanspreekbaar zijn
bij vragen en problemen, deze kordaat aanpakken en in overleg zoeken naar de beste
oplossing. Mogelijkheden creëren voor jong en oud staat bovenaan haar to do-lijst.

Kristof zetelde de afgelopen zes jaar in de OCMW-raad. Samen met een hechte ‘rkdfractie’ probeerde hij onze gemeente sociaal sterker te maken.

Carla leeft onder het motto ‘mensen spreken mensen’. Voor een babbel staat zij altijd
open en daarbij is voor haar iedereen gelijk.
Ook opgeven staat niet in haar woordenboek. Carla lijdt aan multiple sclerose, maar
dat heeft haar nog nooit tegengehouden om haar doelstellingen te bereiken. Vanuit
haar situatie kan zij als geen ander een steunpilaar zijn voor mensen met zorgen.
Samen met het ganse rkd-team wil ze verder bouwen aan een mooi dorp waar iedereen zich thuis kan voelen.
Carla vraagt daarom als positieve Ruiseledenaar uw steun.
Samen sterk !

Kristof wil zich inzetten voor zijn parochie Doomkerke, binnen een ‘Ruiselede op
mensenmaat’. Hij houdt van het groene, landelijke karakter van zijn geboortedorp.
Verder gaan zijn interesses uit naar cultuur en sport. Zowel cultuur, als sport brengt
mensen samen en daarom zijn ze essentieel voor een bloeiend dorpsleven.

Julie De Coster

Chris Dewinter

Bruggestraat 72 • 24 jaar

Krommekeerstraat 3 • 39 jaar

dochter van ex-gemeenteraadslid Veerle Lanssens
en Jörgen De Coster

gehuwd met Tine Deraedt
papa van Amélie, Léonie en Louis

digital marketeer bij Roularta Media Group

zelfstandige
huidig schepen van leefmilieu, jeugd en landbouw

“Tel de dagen niet, maar laat de dagen tellen.”
Met deze uitspraak wil Julie vol enthousiasme beginnen aan haar politieke debuut.
Iedereen kent haar als een goedlachse meid die zeker niet bang is om een uitdaging
aan te gaan.
Julie is er helemaal klaar voor om de fakkel van haar moeder over te nemen. Ze wil
zich engageren voor de inwoners van Ruiselede, Kruiskerke en Doomkerke, met een
luisterend oor te bieden voor hun vragen en noden. Ze wil een politica zijn die de
inwoners tegemoet komt en niet omgekeerd.
Cultuur en andere activiteiten, die de inwoners van Ruiselede samen brengen zijn
zaken die Julie hoog in het vaandel draagt. Daarom wil ze een uitbreiding van het
lokale cultuurbeleid op de agenda zetten.
Ze wil iemand zijn die bruggen slaat en geen muren bouwt. Problemen wil ze breed
aanpakken door er alles aan te doen om andere instanties mee rond de tafel te brengen.
Verder streeft Julie naar een verkeersvriendelijke gemeente, een degelijk en goed
georganiseerd jongeren- en seniorenbeleid en de creatie van een gezond ondernemingsklimaat.
Julie gaat verder met rkd, met u en voor u!

Chris is geboren en getogen in Ruiselede, meer bepaald in Doomkerke. Nadat hij 18
jaar geleden de politieke microbe doorkreeg van grootvader Maurice Dewinter, wil Chris
zich ook nu nog steeds blijven inzetten voor de mensen van Ruiselede, Kruiskerke
en Doomkerke. Het contact met de bevolking, hun belevenissen en bekommernissen,
liggen hem nauw aan het hart. Hij biedt graag een luisterend oor en probeert naar
oplossingen en compromissen te zoeken die ook gedragen worden door rkd.
De voorbije 12 jaar was Chris actief als schepen van landbouw, bosbouw en milieu.
Daar hij zelf werkzaam is in de landbouwsector, weet hij goed wat de noden en de
behoeften zijn. In tijden van klimaatsverandering is waterbuffering een belangrijk
onderwerp. Dit zou Chris graag verder uitgewerkt zien.
Het is aangenaam vertoeven langs de Ruiseleedse wegen. Goed onderhouden wegen,
veilige ﬁetspaden en het tijdig snoeien en maaien van de graskanten dragen bij tot
ieders veiligheid. Ook in de toekomst blijft dit een aandachtspunt.
Als jonge papa vindt Chris het belangrijk om voeling te hebben met het jonge volk.
Er is een blijvende nood aan kinderopvang voor kleine en grotere kinderen, tijdens en
naast de schoolvakanties. Regelmatig woont hij de jeugdraad bij, waar heel wat initiatieven genomen worden. Als schepen van jeugd droomt Chris van een vlotte samenwerking tussen de verschillende jeugdverenigingen.
In het nabije verleden werd er geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsterreinen. Zo krijgen de
Ruiseleedse jong–volwassenen ook economische kansen binnen de eigen gemeente. Op
die manier voorkomen we dat de jeugd onze gemeente verlaat. Het woon-werkverkeer
wordt beperkt, wat bijdraagt aan de vermindering van de ecologische voetafdruk.
In Ruiselede is het goed wonen en leven en daar wil Chris samen met rkd én met u
verder aan werken.

