Nieuwjaarswens van de burgemeester
Beste Ruiseledenaren
Ik mag mij bij aanvang van het nieuwe jaar tot u richten als
een gelukkige vrouw. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober 2018 heeft de kiezer beslist dat ik terug voor 6 jaar uw
burgemeester mag zijn. Op 13 december heeft minister Homans
mij benoemd en op 18 december heb ik de eed afgelegd bij
gouverneur Carl Decaluwé. Gesteund door een gedreven schepencollege, waarbij Ilse Volcke dit jaar haar intrede doet en
gedragen door onze fractie in de gemeenteraad gaan wij er
voluit tegenaan. De komende jaren staat er alweer heel wat op
het programma.
Naar de verdere aanleg van ﬁetspaden en gelijklopend de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel gaat een ﬂink stuk van
ons budget. Ook de heraanleg van het centrum van Doomkerke,
wat al heel lang op het verlanglijstje staat, is in volle voorbereiding. De werken voor de nieuwe technische loods en nieuw
brandweerarsenaal zijn aanbesteed en de bouw zal dit voorjaar
worden aangevat.
Ook wonen blijft een aandachtspunt. Onze sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo gaat verder met het vernieuwen
van bestaande woningen waarbij, op korte termijn verschillende woongelegenheden herbouwd en/of uitgebreid worden.
De verschillende nieuwe verkavelingen, die in ontwikkeling
zijn, zorgen voor een bijkomend woningaanbod van ongeveer
100 nieuwe woningen. Dat dit een invloed zal hebben op de
schoolbevolking staat buiten kijf . Daarom wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt om de schoolomgeving van De
Kiem en Sancta Maria samen met het woonzorgcentrum ruimtelijk goed te analyseren en plannen te maken op korte en
lange termijn. Ook in Doomkerke zijn er bouwplannen om de
groeiende schoolbevolking op te vangen gekoppeld aan verbetering van accommodatie op en rond ‘t Disveld.
De bouw van een cultuurcentrum dat het oude CC Polenplein
moet vervangen is nog niet voor morgen maar de voorbereiding
wordt dit jaar gestart.
Eind 2017 heeft een extern onderzoeksbureau CC Consult de
gemeentelijke werking en deze van het OCMW doorgelicht. Het
opzet was om, gezien de “inkanteling” van het OCMW in het
gemeentestuur, na te gaan hoe we als bestuur met de huidige
en nieuwe middelen naar een modern dienstverleningsmodel
kunnen evolueren. Het resultaat is een vernieuwd organigram
en een vernieuwde taakverdeling. In de nabije toekomst werken we dit nog verder uit en zal er een fysieke verhuis plaatsvinden binnen het gemeentehuis waardoor we de dienstverlening letterlijk dichter bij de bevolking brengen. Zo brengen
we alle publieke diensten naar het gelijkvloers. Ook qua digitalisering blijven we verdere stappen ondernemen zodat u als
inwoner, letterlijk vanuit uw zetel en zelfs in het weekend, tal
van raadplegingen en aanvragen kan doen (bijvoorbeeld: zaalreservaties, geboorteaktes, bouwvergunningen enz.).
Door de “inkanteling” van het OCMW in de gemeente is de

gemeenteraad ook de raad voor maatschappelijk welzijn en
is het schepencollege ook het vast bureau van het OCMW. Er
is een nieuw orgaan in het leven geroepen nl. het Bijzonder
Comité voor de sociale dienst. Dit comité zal de individuele
dossiers behandelen. Linda Wyckstandt is daar de voorzitter
van en wordt daardoor als schepen toegevoegd aan het college. Deze hele hervorming wordt in goede banen geleid door
onze nieuwe algemeen directeur Florian Vandesompel. Florian
heeft vorig jaar onze algemeen directeur Luc Deleersnyder opgevolgd. We kijken uit naar een succesvolle en goede samenwerking, zoals we terugkijken op onze goede samenwerking
met Luc aan wie we een rijkgevuld maar rustgevend pensioen
wensen.
Maar Ruiselede wordt Ruiselede door de inzet van velen, die
elk op hun manier een steentje bijdragen aan onze gemeenschap. Betrokken mensen zorgen voor het bindmiddel van
onze gemeente, buurt of vereniging. Dank aan de voorzitters,
bestuursleden of gewone leden van een vereniging of adviesraad, aan de vrijwilligers voor het netjes houden van onze
wegen, aan de bezorgde ouders die hun kinderen steunen bij
het opnemen van verantwoordelijkheden bijvoorbeeld in een
jeugdbeweging, aan de decorbouwers bij het jaarlijkse toneel,
de seingevers bij de koers, de biertappers in de voetbalkantine,
de supporters van voetbal- of volleybalclubs, de vrijwilligers in
het Woonzorgcentrum en Den Tap, leesmoeders, soepkokers,
taartenbakkers, kampkoks, schrijvers voor het parochieblad...
Duizendmaal dank!.
Tot slot, misschien wat laat, wens ik iedereen veel mooie momenten met de familie en vrienden, veel deugddoende ontmoetingen en veel voldoening, met alles wat je doet, niet omdat je het moet doen maar omdat je het mag doen.
Uw burgemeester, Greet De Roo
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Met rkd gaan we ver en verder in 2019 en dat op vele fronten!

Gemeenteraad
Rkd-fractie: de burgemeester en schepenen en Chris Dewinter, William Coppens, Mattias Van de Steene en Filip Verstuyft.

Schepencollege
✔Burgemeester Greet De Roo is bevoegd voor bevolking,
eredienst, mobiliteit, ruimtelijke ordening en wonen, communicatie, personeel, ICT en Gis, ﬁnanciën BBC, veiligheid
(brandweer, politie en noodplan).

✔1e Schepen Marc De Muynck is bevoegd voor internationale contacten, openbare werken (gewone en buitengewone dienst), integraal waterbeleid, energiebeleid en
nutsvoorzieningen, land- en bosbouw, milieu en duurzaamheid.
✔2e Schepen Ilse Volcke is nieuw en bevoegd voor toerisme, jeugd, cultuur, onderwijs en bibliotheek.

✔3e Schepen Frans Debouck is bevoegd voor sport en recreatie, feestelijkheden en feestmateriaal, middenstand en
economie, groen, parken, plantsoenen en begraafplaatsen,
beheer en onderhoud van infrastructuur.

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Rkd-fractie: voorzitter Linda Wyckstandt en Julie De
Coster, Michèle Faict en Ernest Opsomer (in 2022 wissel met Sophie Van Brabant).

✔Linda Wyckstandt is voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en bevoegd voor jubilea, sociale
zaken inclusief senioren, kinderopvang, gelijke kansen,
mindervaliden, volksgezondheid en toegankelijkheid.
Onze andere rkd-leden, Sylvia Konior, Carla Ornelis, Koen Defauw en Kristof Vancolen staan paraat met een luisterend
oor voor iedereen en brengen uw ideeën en opmerkingen mee naar de tweemaandelijkse rkd-vergaderingen.
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