
OPENBARE WERKEN
De werken aan de Ruiseleedse wegen leidden tot een groot aantal om-
leidingen, maar het ging vooruit. De heraanleg van de Bruggestraat, 
de Bruggesteenweg en Wingenesteenweg springen daarbij het meest 
in het oog. Samen met de aanpalende straten werd, in deze straten en 
conform de wetgeving een gescheiden riolering aangelegd, in samen-
werking met watermaatschappij Aquafi n.

Herstellingswerken aan andere wegen en verbeteringen van land-
bouwwegen met bermversterking in milieuvriendelijk en waterdoor-
latend materiaal werden verdergezet. Met bijzondere aandacht voor 
de voetgangers werden heel wat voetpaden hersteld of, zoals in de 
Poekestraat heraangelegd.

ONDERWIJS & JEUGD
Kinderen en jongeren zijn de toekomst van elke gemeente. Daarom in-
vesteert rkd voortdurend in onderwijs, kinderopvang en ontspannings-
mogelijkheden voor de jeugd. Daartoe werden volgende initiatieven 
genomen:

✔Financieren en ondersteunen van tal van projecten en activiteiten, 
zoals het schoolzwemmen, van de lagere scholen en van Sancta 
Maria, maar ook van jeugdkampen.

✔Verdere uitbouw van vakantieopvang “Stekelbees” en vakantiewer-
king “Maboe”. De nieuwe Techniekacademie op woensdag is zeer 
succesvol.

✔Opstart van “Het Huis van het Kind” in een samenwerkingsverband 
met andere gemeenten.

✔Opening van een nieuwe locatie voor jeugdhuis “Jester” op site van 
de sporthal.

SENIORENBELEID
Onze senioren verdienen een comfortabele en kwaliteitsvolle “oude-
dag”. De steeds groter wordende groep jong gepensioneerden heeft 
nood aan een actief en gevarieerd aanbod aan mogelijkheden. Wij 
zijn als rkd-beleid blij met de verschillende bloeiende seniorenvereni-
gingen en hebben deze verenigingen volwaardig ondersteund. Onze 
aandacht ging voluit naar:

✔Initiatieven tegen vereenzaming met o.a. verjaardagsbezoekjes door 
vrijwilligers aan +80-jarigen. De jarigen worden door de gemeente 
ook uitgenodigd op de pannenkoekennamiddag in Den Tap.

✔Organisatie van infomomenten of toneelvoorstellingen voor deze 
doelgroep (‘Stop darmkanker’, ‘Herken een beroerte’, ‘Doe aan val-
preventie’...) die gestalte geven aan het ondertekende charter “Ge-
zonde gemeente”.

WONEN
Iedereen heeft recht op betaalbaar en comfortabel wonen, een aan-
gename en warme thuis zonder al te hoge energiefacturen. Daarbij wil 
rkd, als gemeentelijke overheid, een cruciale rol opnemen.
Samen met de West-Vlaamse Intercommunale werd op de vroegere site 
Ter Beke een centraal gelegen woonverkaveling gerealiseerd van negen 
bouwrijpe kavels. Ook diverse woon- en bouwprojecten van privéonder-
nemers werden ondersteund. 

Verder ging onze aandacht o.a. naar:

✔Gerichte ondersteuning voor sociaal kwetsbare groepen bij de be-
heersing van de energie- en waterfactuur en voor OCMW-klanten de 
garantie voor een menswaardige minimumlevering van elektriciteit 
en gas.

LANDBOUW
Het landelijk karakter van de gemeente uitgestrekt over 30 vierkante 
km wordt gedragen door natuur en landbouw. Het rkd-beleid bevestigt 
de landbouw als een duurzame schakel in dit geheel en als schakel in 
de plaatselijke economie.

Ons beleid bestond uit samenwerking en ondersteuning. Samenwerking 
met de landbouwer voor het effi ciënt onderhouden van gemeentelijke 
waterlopen en grachten en het maaien van grasbermen. 

Ondersteuning door het creëren van kansen tot verdere ontplooiing van 
landbouwactiviteit en met een aantal concrete maatregelen zoals:

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

SPORT, RECREATIE & TOERISME
De Ruiseleedse sport boomt en rkd zette alles in het werk om dat ver-
der mogelijk te maken door o.a. de talrijke  competitieve en recreatieve 
sportverenigingen via een overwogen verdeelsleutel te subsidiëren. Om 
niet uit het oog te verliezen:

✔Het voetbalveld van Ruiselede werd als  tweede in West-Vlaande-
ren van ledverlichting voorzien. Ook de looppiste kreeg onlangs de 
noodzakelijke verlichting.

✔Een aantal fi tnesstoestellen, aangekocht in Krasnik, wordt onder-
tussen gebruikt op centrale locaties in Ruiselede.

✔Sinds juni 2018 zijn sporters opgetogen over de nieuwe multifuncti-
onele en  gewrichtsvriendelijke sportvloer in de sporthal.

✔Het multifunctioneel openluchtsportterrein is succesvol bij jonge 
sporters.

✔Ruiselede werd een “hartvriendelijke gemeente” door de aankoop 
van een defi brillator en de organisatie van een cursus EHBO.

✔De huldiging van de sportkampioenen werd in een nieuw en suc-
cesvol kleedje gestoken.

✔De sportbeoefening door senioren en andersvaliden kreeg het 
nodige aanbod.

De recreatieve waarde van het bospatrimonium van Kruiskerke en 
Doomkerke werd verder ontwikkeld. De eerste stap van de inrichting 
van Doomkerke (’t Disveld) als onthaalpoort van het landschapspark 
Bulskampveld is gezet  eind maart 2017. 

Het Beierhaagpad van 400 meter werd ingewandeld als verbinding 
tussen de Brandstraat en de Gulke Putten. In 2015 werd reeds de 
noodzakelijke grond voor de toegangsweg tot ‘t Disveld aange-
kocht.

Eind 2017 werden het ruiterpad en, wat niemand verwacht had, de 
schaatsweide geopend. Het ruiterpad loopt door het Parochieveld- 
en Bruwaanbos en is 1,5 km lang. De schaatsweide ligt aan de rand 
van het Parochieveldbos. 

MILIEU & NATUUR
Van de Ruiseledenaren is 87% tevreden met de natuur- en groenvoor-
zieningen in de buurt. Het Ruiseleedse bospratrimonium wordt verder 
ontdekt door de uitbreiding van wandel- en fi etsnetwerken in Ruise-
lede en Doomkerke en ’t Disveld.

Om geleidelijk van het doven van de bestaande straatverlichting over 
te gaan naar dimmen werd een energiezorgplan uitgestippeld met een 
jaarlijks budget voor stapsgewijze overschakeling naar ledverlichting. 
Energiezorg betekent ook installatie van zonnepanelen, ondertussen 
gerealiseerd op een aantal gemeentelijke gebouwen. Toekomstgericht 
werden in de omgeving van het gemeentehuis oplaadpunten voor 
elektrische fi etsen en een eerste oplaadpunt voor elektrische wagens 
geplaatst.

Met het verbod op herbiciden werden gasbranders en onkruidborstel-
machines aangekocht om op een milieuvriendelijke manier de moei-
lijke strijd tegen het onkruid aan te gaan. 

Wat we verder blijven doen of hebben gedaan:

✔Streven naar meer biodiversiteit op gemeentelijke gronden in sa-
menwerking met de milieuraad. Sinds enige jaren worden daarom 
bijenvriendelijke bloemranden ingezaaid (Poekevoetweg, ‘t Disveld, 
Geboortebos...) en telt de gemeente één hotel... voor insecten.

✔Verder uitbouwen van een verantwoord en klantvriendelijk afvalbe-
heer met IVIO. Sinds de invoering van de verplichte registratie en 
de hefbomen op het containerpark daalde het aantal bezoeken met 
35% maar steeg het aantal bezoekers met 2,5%. Ruiseledenaren 
zijn goede sorteerders en met een inhoud van 9,5 kg per afvalzak 
zitten wij op de norm door IVIO gesteld.

FINANCIEEL BELEID
Het is uniek dat een partij gedurende 18 jaar de gemeentebelastingen 
niet verhoogt en toch niet ter plaatse blijft trappelen. Er werden geen 
nieuwe leningen opgenomen en alle investeringen gebeurden met ei-
gen middelen. 

De schulddruk daalde in de voorbije jaren met meer dan 100 euro tot 
308 euro per inwoner. De belastingdruk zit op 594 euro per inwoner 
(6,5% belastingen, taksen, onroerende voorheffi ng,...). Dat is 11 euro 
minder dan het gemiddelde in vergelijkbare gemeenten. 

Het voor zes jaar opgestelde masterplan werd gelinkt aan een fi nan-
ciële Beleids- en BeheersCyclus. Op het einde van het parcours werd 
afgesloten met een uitzonderlijk positief resultaat op de kasbalans en 
op gebied van de autofi nancieringsmarge.



Met de slogan “met rkd ga je verder” stapte rkd vol vertrouwen 
naar de vorige verkiezingen in 2012. De slogan deed enerzijds 
een beroep op de kiezers om rkd opnieuw het volle vertrouwen 
te geven om Ruiselede krachtdadig te besturen tot eind 2018. 
Anderzijds hield deze slogan een blijvende opdracht in voor de 
rkd-groep. Met de ervaring en de kennis van zaken, opgebouwd in 
de vorige legislaturen, zette het rkd-bestuur de verdere stappen 
die een gemeentelijk beleid nodig heeft.

De beleidsplannen werden uitgeschreven in een programmaboekje 
dat nog altijd terug te vinden is op de website. Halfweg de legis-
latuur, in de rkd-krant van augustus 2016, werd al een round-up 
gemaakt van de reeds afgewerkte programmapunten.

Wij kozen voor een beleid dat niet bol staat van grote projecten: 
er werd een weloverwogen keuze gemaakt voor prioritaire noden, 
vastgelegd in onderbouwde dossiers en rekening houdend met de 
eindigheid van fi nanciële middelen.
Bij het uittekenen van het meerjarenplan werden deze prioriteiten 
gesteld. Eén daarvan was mobiliteit en verkeersveiligheid met bij-
zondere aandacht voor de zwakke weggebruiker. Het zware verkeer 
werd weggehouden uit het centrum. Een bijzondere inspanning 
werd geleverd bij de aanleg van de vele kilometers veilige fi ets-
paden. Wij zien het als één van onze mooiste realisaties, samen 
met de ontwikkeling van het bedrijventerrein tussen N37 en de 
Bundingstraat waar de economische activiteit van de gemeente 
opbloeit in een twintigtal bedrijven.

In een steeds uitdagender wereld zijn er echter ook altijd men-
sen die het moeilijker krijgen. De dienstverlening van het OCMW, 
gecentraliseerd in het Sociaal Huis, werd concreet en effi ciënt 
uitgebouwd ter ondersteuning van elkeen die aanklopt. De komst 
van het Lokaal Dienstencentrum hebben wij ten volle ondersteund 
en onze bezorgdheid voor het behoud van het Woonzorgcentrum 
hebben we in concrete stappen omgezet.

Maar er gebeurde nog zoveel meer op gebied van handel en nijver-
heid, uitbouw van communicatie en participatie, cultuur, sport, 
milieu, landbouw en natuur, jeugd en onderwijs, seniorenwerking, 
wegen- en andere infrastructuurwerken, verfraaiing van de ge-
meente... 

Wij zijn fi er op het afgelegde parcours dat binnen een gezond 
fi nancieel kader werd afgewerkt, zonder verhoging van de belas-
tingdruk voor de Ruiseledenaar. Aan het einde van deze bestuurs-
rit waren er zelfs nog  fi nanciële reserves om een aantal kleinere 
projecten sneller op te zetten en af te werken, bijvoorbeeld de 
vernieuwing van de voetpaden in de Poekestraat. 

“Aan de toog van café De Boltra weten ze het al langer: de Ruise-
ledenaars zijn erg tevreden over hun gemeente”: dit is de begin-
zin van de tevredenheidsenquête van de inwoners van de Vlaamse 
gemeenten in “De Standaard” (voorjaar 2018). 

VOORAF

MOBILITEIT, VERVOER
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Het is goed om dat te lezen en het doet ons hoopvol uitkijken 
naar de komende verkiezingen. Wij hopen dat die tevredenheid 
door de kiezer wordt omgezet in het vertrouwen dat u aan ons be-
leid geeft, vandaag en morgen en nog vele jaren in de toekomst!

Ondertussen trakteren wij u op een bloemlezing van realisaties 
tussen 2013 en 2018! 

Een vollediger overzicht 
vindt u op onze website: www.rkd.be.

Binnen het uitgetekende meerjarenplan 2013-2018 voor mobiliteit 
en verkeer, heeft rkd prioritair aandacht besteed aan de zwakke 
weggebruiker. Het zware verkeer is geweerd uit het centrum. Het 
éenrichtingsverkeer in de Bruggestraat en Pensionaatstraat en de 
30km-zone dragen bij tot een rustiger dorpskern. Met fi erheid zien 
we hoe het ondertussen aangenaam en veilig fi etsen is langs de 
vele kilometers aangelegde nieuwe fi etspaden, tot aan de Klap-
hulle en richting Wingene. Deze inspanningen werden gekoppeld 
aan andere acties zoals bijvoorbeeld:

✔Het hervullen van de voegen tussen de kasseistroken in het      
 centrum zodat het daar nu ook beter fi etsen is. 
✔De aanleg van een parking voor 36 wagens op de site Majes- 
 ticplein.

VERKEERSVEILIGHEID

OCMW - Sociale Zaken

Het Sociaal Huis, een open loket, “ombudsdienst” voor OCMW en 
gemeente, werd  steeds drukker bezocht. Senioren, personen met 
een beperking, ouders op zoek naar kinderopvang, mantelzorgers 
en vele anderen kregen er op hun vragen een antwoord of werden 
verder geholpen via doorverwijzing.
Het recht om langer en kwaliteitsvol zelfstandig te blijven wonen, 
creëert een nood aan nieuwe diensten, die maximaal moeten in-
gevuld worden en die wij met waarderingstoelagen aanmoedigen. 
De samenwerking met De Toevlucht werd groter: van voedselpak-
ketten tot andere huiselijke tekorten. 
Er werd ook werk gemaakt van:

✔De uitbreiding van de dienstverlening van de mindermobielen-
centrale waarop  ook in het weekend beroep kan gedaan wor- 
den voor een occasionele rit. Daarenboven werd een eigen 
busje aangeschaft, voor vervoer naar het centrum bij activitei-
ten en op marktdagen. De aangekochte Fun2Go duofi ets brengt 
mensen met mobiliteitsbeperkingen opnieuw op plaatsen van 
hun vroegere Ruiselede.

✔Aanpassingen van de voorwaarden van de mantelzorgpremie en 
andere  aanvullende premies en tegemoetkomingen. 

✔Initiatieven in het kader van het project “dementievriendelijke 
gemeente”.

✔Door de goede samenwerking met het LOK werd een verdere 
ondersteuning voorzien voor kinderopvang, crèches en ont-
haalouders met speelgoedkoffers, gratis huisvuilzakken en een 
permanent vormingsaanbod.

CULTUUR
Cultuur verenigt mensen en moet zeker ook de jeugd bereiken.
Sinds enkele jaren kent Ruiselede een fl orerende  Academie voor Mu-
ziek, Woord en Dans, als afdeling van Aalter. Een groeiende groep leer-
lingen krijgt er nu een kwalitatieve basisopleiding en diploma. Hun ta-
lenten kunnen verder ontwikkeld worden bij de plaatselijke Harmonie 
Sint-Cecilia. Een vergelijkbare samenwerking met Aalter leidde tot een 
actief bezochte plaatselijke bibliotheek.

Toneelvoorstellingen van de Ruysselende Lede, gastvoorstellingen, le-
zingen, Orfeo, boekvoorstellingen... worden ten volle gesteund. Cultuur 
verenigt buurten, wat we aanmoedigen tijdens de week “Vlaanderen 
feest”. Zaal Kruispunt in Kruiskerke werd aangekocht als ontmoetings-
punt voor de plaatselijke gemeenschap.
Het verbroederingsproject met Krasnik is sinds 2002 een blijvend suc-
ces. Deze zomer nog waren wij voor de zesde maal fi ere gastheer voor 
een Poolse delegatie van 25 deelnemers.

Er gebeurt veel in Ruiselede, met dank aan de plaatselijke feestcomi-
tés. Met een ruggengraat van rkd-leden zorgt het feestcomité van Rui-
selede voor mooie kermisweekends en voor bruisende Molenfeesten.

Eén van de sterke punten in ons beleid:

✔De transparante subsidiëring van verenigingen. Alle verenigingen 
kunnen de gemeentelijke infrastructuur gratis gebruiken en de Zaal 
voor Sport en Spel werd geoptimaliseerd met voldoende meubilair, 
een beamer met scherm en wifi voorziening.

VEILIGHEID
In Ruiselede ligt het algemeen onveiligheidsgevoel lager dan in de 
gemiddelde Vlaamse gemeente. De politie registreerde minder diefstal-
len en geweldmisdrijven dan in vergelijkbare gemeentes. Dit kan door 
een positieve samenwerking binnen de politiezone Tielt waartoe Rui-
selede behoort en door de inzet van plaatselijke politiediensten. In de 
afgelopen jaren kozen wij voor een misdaadveilige gemeente door o.a. 
sensibiliseringsacties m.b.t. veiligheid in en rond de eigen woning.

Rkd koos voor de verdere uitbouw van en investering (o.a. aankoop 
tankwagen van 14.000 L) in een actief plaatselijk brandweerkorps, 
functionele eenheid binnen de brandweerzone Roeselare-Tielt. Hier-
door blijft een snelle interventie van de brandweer in Ruiselede ge-
garandeerd. Binnenkort krijgt de brandweer een nieuwe locatie in een 
nieuw te bouwen brandweerarsenaal in de nijverheidszone. De gronden 
zijn aangekocht, de bouwwerken zijn voor de volgende legislatuur. Het 
nieuwe gebouw zal palen aan de voorziene nieuwe loodsen voor de 
technische diensten van de gemeente welke dan ook gecentraliseerd 
zullen zijn op één locatie.

HANDEL & ECONOMIE
In Ruiselede zijn meer mensen aan het werk dan het Vlaams gemid-
delde. De lokale economie, als sleutel tot werkgelegenheid stimuleren, 
was al altijd een doelstelling van rkd. 

De aanleg van het nieuwe lokaal bedrijventerrein met een totale bruto 
oppervlakte van 10 ha, strategisch gelegen langs de Bundingstraat en 
de N37, zien wij dan ook als één van onze mooiste realisaties. Op 
dit bedrijventerrein schieten de loodsen en werven als paddenstoe-
len uit de grond. Er komen in totaal een 20-tal bedrijven, veelal van 
Ruiseledenaren. De kavels zijn bestemd voor productie, opslag en ver-
werking van goederen, groothandel, transport- en distributie. Zuivere 
kleinhandel en horeca zijn uitgesloten. Met aandacht voor het milieu 
en natuur werd ook gestreefd naar een CO2-vrije zone gekoppeld aan 
een buffergebied voor het regenwater, bestaande uit  grachten, bermen 
en 2 grote waterpartijen. Er komen groenschermen en doorsteken voor 
voetgangers en fi etsers. 

Uit ons programma lichten we volgende punten:

✔De overlast t.g.v. openbare werken zo minimaal mogelijk houden 
voor de zelfstandigen. 

✔Promotie van lokale producten bij opendagen op Bulskampveld en 
in het kennismakingspakket voor nieuwe inwoners.

MET DANK AAN
... iedereen die actief is op de diensten van het gemeentehuis en het 
Sociaal Huis. Volgens de gemeentemonitor is 78 % van de Rui-
seledenaars tevreden over de dienstverlening van de gemeente. 
Klantvriendelijkheid wordt er gekoppeld aan professionalisering, com-
municatie en digitalisering, waarin wij ook maximaal geïnvesteerd heb-
ben. Dank ook aan de personeelsleden van de technische dienst die 
dagelijks werken aan een “mooi” Ruiselede.


