In oktober kleurde de gevel van het gemeentehuis roze.
Think Pink. Daarmee zette het gemeentebestuur letterlijk de strijd tegen borstkanker in de schijnwerpers naar
aanleiding van de internationale actiemaand tegen borstkanker. Onder het motto “Hou je borsten warm” nam onze
burgemeester Greet samen met 6 andere Westvlaamse
burgemeesters een duik
in een ijsbad. Deze actie
was het startschot voor
de verkoop van warme
wintertruien.
Vanaf kerstmis tot 10
januari baadde het centrum van Ruiselede in
een hartverwarmende

rode kerstsfeer. Het decor
om elkaar te ontmoeten, te
begroeten, wensen te delen
en op een nieuwjaarsreceptie de Ruiseledenaren samen te brengen? Het heeft
niet mogen zijn…
Niet alleen nu maar ook in
de zomerperiode werd het
park aan de kerk omgetoverd tot een aantrekkelijke
ontmoetingsplaats om te “Genieten in het park”. Uitgerust met stoelen en tafels en een evenementenmobiel
bood dat meerdere mogelijkheden aan verenigingen en
samenkomende vrienden en families.

Zaterdag 29 november plantten zo’n 50 vrijwilligers (Natuurpunt) 1.600 bomen en struiken aan in Ruiselede. Het
doelgebied van 1 hectare lag tussen de Mortelwalstraat en
de Barlaars op een drassig weiland langs de Poekebeek.
Twee dagen later gingen de hemelsluizen open en stond
het gebied blank. Met de transformatie van weilanden
naar bossen wordt de strijd aangebonden tegen klimaatopwarming en overstromingen. Nog belangrijker voor
Ruiselede is dat het bufferbekken in de Kruiswegestraat
met de achterliggende overstromingsgebieden en ook
deze in de Bundingstraat meer dan ooit de verwachtingen
inlossen en het centrum voor overstromingen behoeden!
Maar ook noodzakelijke onderhoudswerken aan grachten
en waterlopen kan de gemeente met eigen materiaal beter garanderen.

Door de heersende beperkingen bij corona-uitbraken werd er meer gefietst en gewandeld in de eigen
gemeente en regio.
De dienst Vrije Tijd van de gemeente zorgde een
jaar lang voor nieuwe mogelijkheden op gebied van
recreatie, wandelen en fietsen in de omgeving, ondersteund met folders en nieuwe bewegwijzering.
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De prijzenpot van de eindejaarsactie van UNIZO die tot 31 december liep, werd
door de gemeente gesponsord met een extra bedrag van 5000 euro.
Hopelijk bent u één van de gelukkige winnaars van een waardebon.

In Ruiselede nog niet, maar wel grote plannen om stappen vooruit te zetten. Naast de uitbouw van sportieve en
recreatieve mogelijkheden worden binnenkort de ambities
van rkd om Ruiselede ook cultureel op de kaart te zetten
realiteit. De bouw van een cultuurhuis met café, foyer en
feestzaal op de site van het Polenplein zit in de fase van architectenstudie. Een eerste blik op de plannen zorgt eigen-

lijk reeds voor enig ongeduld omdat dit een meerwaarde zal
betekenen voor het dorp op gebied van cultuurbeleving en
van dorpskernverfraaiing.
Wie het kleine niet eert, weet niet wat hij ontbeert. Het
boekenuitleenkastje, komt na opsmuk in de tekenacademie, terug in het gemeentepark en er komt er ook één in
Kruiskerke.

Eindelijk, in het voorjaar van 2022, gaan de werken Dorpskernvernieuwing Doomkerke van start. Het wordt een lange weg,
455 werkende dagen zijn voorzien.
En…nog even geduld en alle vroegere gloeilampen zijn vervangen door energiezuinige LED’s. We zitten op 90 %!

Aan het einde
van het oude gekomen
Volop van het nieuwe
aan het dromen
Wensen we jullie
veel liefde en geluk
12 maanden aan een stuk
rkd Ruiselede

In een kranteninterview
laat Julie De Coster noteren “Ik kijk enorm op naar
onze burgemeester Greet.
Een echte powervrouw
met een opmerkelijke
dossierkennis en die nauwelijks uit haar lood te
slaan is”. Of het snel kan
gaan in de dorpspolitiek?
Sinds 21 oktober is Julie
De Coster (27) officieel lid van de Ruiseleedse gemeenteraad. Ze durfde daar pakweg een maand eerder nog niet
aan denken,tot partijgenoot Mattias Van de Steene besloot
om, wegens een verschil in visie binnen meerderheidsfractie rkd, zijn zitje af te staan. Julie en haar Waregemse verloofde Glenn Destoop, wonen tegenwoordig in de ouderlijke woning in de Bruggestraat. Tot in de aanloop naar de

vorige gemeenteraadverkiezingen leek politiek niets voor
Julie. Mede door haar studies verdween Julie trouwens wat
uit beeld in het dorp. Rkd polste Julie voor de verkiezingen
van 2018 en haar ‘ja’ leverde meteen 558 rode bolletjes van
de kiezer op. Na een passage bij het Bijzonder Comité zetelt
Julie nu als jongste gemeenteraadslid.
Julie kijkt gedreven en hoopvol uit naar de toekomst van
Ruiselede en rkd. “De ervaring van de huidige ploeg is van
ongekende waarde voor de toekomst. Daarin ligt een degelijk fundament om de fakkel door te geven aan een jonge
garde” Daarin zal Julie graag een geëngageerde rol spelen. Als jonge politica kijkt Julie vooral naar de jeugd. Er
worden op gebied van infrastructuur en initiatieven op gemeentelijk vlak vele inspanningen geleverd voor de jeugd.
Maar niet iedereen lijkt dit te beseffen of is daarvan op de
hoogte. Daaraan wil Julie constructief meewerken. Waarvan akte.
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Beste Ruiseledenaren,
Wie van ons had kunnen voorspellen dat 2021 net zoals 2020 zou eindigen met corona in de hoofdrol. We vinden het
ondertussen heel gewoon om een mondmasker te dragen, afstand te houden en onze handen om de haverklap te ontsmetten. Zelfs de lagereschoolkinderen vinden het al vanzelfsprekend.
Maar corona heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat veel mensen het emotioneel erg moeilijk hebben. De eenzaamheid en
het gevoel alleen op de wereld te staan is sterk toegenomen. Wij proberen als rkd in ons beleid daar de nodige aandacht
aan te besteden. Het Sociaal Huis heeft kosten noch moeite gespaard om deze inwoners te bereiken en te ondersteunen.
Corona heeft echter ook een positieve invloed op onze samenleving gehad. We hebben onze eigen omgeving beter leren
waarderen. Door het wegvallen van de vakanties in het buitenland zijn we meer op zoek gegaan naar ontspanning in
eigen gemeente. Samen met onze gemeentelijke diensten hebben wij tal van activiteiten georganiseerd en nieuwe fietsen wandelroutes uitgestippeld. Dat aanbod werd zelfs tot buiten onze gemeentegrenzen gesmaakt. Veel inwoners hebben hun bewondering uitgesproken over de schoonheid van onze gemeente die ze pas in deze coronaperiode ontdekten.
Dit alles heeft echter ook veel inspanningen gevraagd van ons gemeentelijk personeel bovenop het andere werk dat zich
opstapelde. We zijn dankbaar om met hen als een goed team te kunnen samenwerken. Als rkd-beleidsteam zorgen wij
voor de nodige impulsen maar staan ook open voor nieuwe initiatieven die in het gemeentehuis ontstaan.
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Initiatieven van zomer tot winter volgden elkaar op: de inrichting van het gemeentelijk park met stoeltjes, bar en evenemententruck, de stoeltjes op onze verschillende gemeentelijke pleinen, extra banken langs wandelwegen, een blote-voetenpad, de gesmaakte kerstverlichting van ons centrum, de kerstzoektocht naar het rendier Rudy…
Waarschijnlijk komen een aantal van deze initiatieven terug. Maar we hebben nog tal van ideeën om van Ruiselede die
warme gemeente te maken waar men voelt “hier leeft een hart voor onze mensen”.
Rkd wil verder “deure doen”, met een positieve ingesteldheid. Ons glas is altijd halfvol. En voor 2022… veel warmte en
liefde voor elkaar.
Greet De Roo, burgemeester

Corona vergde een nog grotere alertheid voor noden en
onvermoede zorgen bij kwetsbare personen. Vakantie- en
sinterklaaspakketten, bonnen allerlei o.a. consumptiebonnen van 25 euro betekenden voor velen een welkome
materiële steun. Ondanks corona kon het Sociaal Huis
rekenen op een grote groep vrijwilligers voor verjaardagsbezoekjes aan 80-plussers en op een sterk team stertelefonisten die eenzame mensen meer dan ooit opbelden.
Er kan ook teruggeblikt worden op een goede samenwerking met de Ruiseleedse scholen voor de organisatie

Ondertussen werd vorige zomer naast de jeugdlokalen ook
een beachvolleyterrein aangelegd. Staan ook op de planning: een loop- en joggingparcours doorheen het bos in
Kruiskerke en een crossparcours naast het mountainbikeparcours.

Ondanks de bestaande vaccins rolde in november 2021 een vierde coronagolf over het land. De impact van de omikron-variant zal pas in januari duidelijk worden. Corona bepaalde werkkracht en planning van velen en ook deze van de gemeentelijke overheden en diensten. Als rkd-beleidspartij hielden we daarbij steeds onze verkiezingsbeloftes van 2018
voor ogen en we proberen deze nog altijd zo goed mogelijk te realiseren! Met een doelgerichte veerkracht werden projecten opgevolgd en afgewerkt. Ook werd de aanzet gegeven voor werken die in de komende maanden en jaren verder
hun beloop zullen kennen.

De bestaande site in de Pensionaatstraat met WZC,
sporthal, geklasseerde kapel en middelbare school zal
worden omgevormd tot een zorgdorp van de toekomst.
Naast nieuwe woonvarianten wordt een nieuwe sociale
dynamiek beoogd tussen bewoners en de buitenwereld.
In de gemeenteraad van september bereikten de gemeente en Curando al een principieel samenwerkingsakkoord
over de financiering van een nieuwe sporthal binnen
Zorgdorp Ruiselede. In oktober werd de overeenkomst
definitief en unaniem aangenomen op de gemeenteraad.
Zo zal Curando de bouw van een sportzaal op de site prefinancieren. De inwoners, verenigingen en scholen van
Ruiselede zullen gebruik kunnen maken van deze zaal.
Daarvoor betaalt de gemeente twintig jaar lang, jaarlijks
100.000 euro. De gemeente staat ook in voor de uitbatingskosten, de inrichting van de sportzaal en de schoonmaakkosten.

De overeenkomst geldt voor twintig jaar en kan telkens
met vijf jaar worden verlengd.

De samenwerkingsovereenkomst met Curando staat de renovatiewerken aan de bestaande sporthal niet in de weg.
De problemen met het sanitair, de douches en de beperkte capaciteit aan kleedkamers voor de sporters zijn reeds
langer gekend. Daarnaast is er ook nood aan meer bureauruimte voor de sportfunctionaris en aan een goed uitgeruste vergaderruimte. In een toekomstgericht plan zal de
huidige ingang verdwijnen en zal de bestaande ingang

naast de Zaal voor Sport en Spel als enige ingang gebruikt
worden. Dit wordt het knooppunt voor bezoekers, ook
voor Zaal Sport en Spel en voor sporters. Later kan men
van hieruit rechtdoor naar een nieuwe sportzaal (op termijn te bouwen op het achterliggende vrije perceel, zoals
ook voorzien in het masterplan van rkd). Aan de nieuwe
ingang komt de receptiebalie, palend aan het kantoor van
de sportfunctionaris en de vergaderruimte. Hier komt ook
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het sanitair blok voor bezoekers. De bestaande voorbouw zal
worden afgebroken en in de plaats komen er in totaal acht
kleedkamers en douches over de volledige lengte van het
gebouw. De nieuwe voorgevel, een volledig blinde muur zal
hierbij naar voor schuiven. Het kostenplaatje van 900.000
euro is aanzienlijk hoger dan oorspronkelijk voorzien, maar
te verantwoorden gezien de toekomstgerichte visie. Dat
vond ook de oppositie die unaniem positief stemde.

De ontwikkeling van het Zorgdorp biedt ook nieuwe mogelijkheden voor de lagere school De Kiem, die reeds in onderhandeling is met Curando voor gebruik van de sporthal
en van de polyvalente ruimte in het WZC. De groei van het
leerlingenaantal doet een hoge nood aan klaslokalen ontstaan. De circulatie- en parkeermogelijkheden zijn een
gekend probleem. De gemeente engageert zich als derde
partner om financieel o.a. de organisatie van een kinderopvang te ondersteunen. Tevens zal een nieuw en aangepast Ruimtelijk Uitvoeringsplan worden ontwikkeld. Hierdoor zal de Pensionaatstraat verkeersarm worden met een
nieuw, vlot en veilig circulatieplan en met parking uitbreiding ter hoogte Hostens’ Molen.

In oktober werden de nieuwe locaties voor brandweer en
technische dienst officieel geopend. Bij beide diensten
groeide een steeds groter wordende behoefte aan een nieuwe, ruime locatie met een toekomstgerichte bereikbaarheid en toegankelijkheid. De opportuniteit diende zich aan
met de aanleg van een nieuwe ambachtelijke zone door de
WVI aan de Bundingstraat. Op het terrein van 7200 m2 huist
de technische dienst er nu naast de brandweer. Rechts is
er een grote opslagruimte, plaats voor dertien voertuigen,

werkplaatsen en een personeelsrefter.
Aan de linkerzijde bevinden zich de burelen, het vergader- en opleidingslokaal van
de brandweer met de nodige bergruimte
en staanplaatsen voor vijf brandweervoertuigen. In het volume tussen beide delen
zijn de kleedkamers, de douches en de
toiletten. Ook de buitenruimte werd efficiënt ingericht met een afgeschermde oefenplaats voor
de brandweer en de nodige opslagplaatsen voor materiaal
van de gemeentelijke wegen- en groendienst. Ondanks de
vraag naar ontharding is er toch heel wat betonnen buitenverharding aanwezig. Maar dit wordt gecompenseerd door

de afvoer van al dit water. Vooreerst zitten er 5 citernes van
20 000 liter bedoeld als voorraad voor de brandweer, maar
ook als reservebron tijdens droge periodes. Achteraan het
gebouw zijn er wadi’s aanwezig die het water vertraagd afvoeren naar twee na elkaar geschakelde bufferbekkens die
daarna het water vertraagd laten weglopen via een grachtenstelsel. Voor de aanplanting werd gekozen voor bijenvriendelijke planten en heesters.
Niet iedereen was ervan overtuigd dat wij als bescheiden
gemeente nood hadden aan een nieuwe
brandweerkazerne. Als rkdgroep en gemeentebestuur waren en zijn wij overtuigd
van de meerwaarde van een eigen vrijwilligersbrandweerkorps en dat willen wij met
deze investering duidelijk maken aan onze
brandweermannen. Zij verdienen het om
zich in de beste omstandigheden te kunnen voorbereiden op mogelijke
oproepen, om over een goede
oefenplaats te beschikken, om
voor en na een oproep zich in
comfortabele omstandigheden
te kunnen omkleden en douchen en evalueren. Voor de
werving van kandidaat brandweermannen kan het een extra
duwtje in de rug zijn.
Laat dit ook een blijk van waardering zijn voor onze technische dienst. Goede huisvesting en het kunnen beschikken
over veilig en goed materiaal zijn zeker een meerwaarde en
dragen bij tot een goede werksfeer.
De uiteindelijke kostprijs van aankoop en realisatie beliep
3.300.000 euro.

van de noodopvang van kinderen (tijdens schoolsluiting,
quarantaine of in vakantieperiodes). Ondertussen heeft
het Sociaal Huis H’Arne Maertens als brugfiguur aangesteld om een brug te vormen tussen de kwetsbare gezinnen enerzijds en het onderwijs of de dienst- en hulpverlening anderzijds. De brugfiguur ondersteunt de gezinnen
in functie van de school- en leerkansen voor de kinderen,
begeleiding naar hulp- en dienstverlening en ondersteuning op andere levensdomeinen zoals wonen, werken,
kinderopvang, juridisch, financieel,…

De nieuwe verkavelingen in de Oude Tieltstraat, Tramweg
en in de Poekestraat hebben een grote aantrekkingskracht op nieuwe inwoners. Dat een buurt als de Weefschoolstraat daarbij meteen met de trofee “Beste Buurt
van Vlaanderen” kan uitpakken, verdient een welgemeende proficiat.
Buurtwerking is en blijft zeker in deze coronatijden een
welkom initiatief om mensen samen te brengen. Proficiat daarom ook aan de buurtinitiatieven rond LDC Den Tap
met o.a. zonnebloemen voor de deur, kerstkransjes aan
de deur en de georganiseerde ontbijtwandelingen.
De samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij VIVENDO Brugge zal eind 2024 moeten stopgezet worden. De indeling in nieuwe regio’s Vlaanderen maakt een
verdere samenwerking onmogelijk. Er zal nauwlettend
over gewaakt worden dat de Ruiseleedse klanten van 68
huurwoningen op een gelijkwaardige manier behandeld
worden door een nieuwe huisvestingsmaatschappij binnen de regio MIDWEST Vlaanderen. Ondertussen zien we
dat vanaf januari de nieuwbouw in de Toekomstlaan ter

beschikking komt voor de bewoners, die wegens sloopwerken hun woning moesten verlaten. De zes kleinere woningen in de Tuinwijk (aan de tennisvelden) worden binnenkort gesloopt en vervangen door een meer compacte
woonsite met een toekomstgerichte omgevingsaanpak.
Ontharding en aanleg van groenzones moeten van deze
omgeving meer “tuin” en minder “wijk” vormen.

De politie van de zone Regio Tielt heeft een nieuw
verkeerspark. Ruiseleedse scholen kwamen als eerste aan de beurt om het uit te testen begin september.
Straks kan de jeugd zich uitleven op de PUMPTRACK: de spectaculaire fietsbaan, die vroeger gehuurd werd, is nu aangekocht en zal zowel in Ruiselede, Kruiskerke als Doomkerke ingezet worden.
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