
Een enthousiaste ploeg
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Word lid van de CD&V

Waarom lid worden?
•  meer informatie over het 
 gevoerde beleid
•  meer betrokkenheid bij het beleid
•  u betaalt slechts € 5,00 euro

Hoe lid worden?
•  Neem contact op met ledenwerver:

Dhr. Frans Vandeputte
 Lindenlaan 2 
 Langemark-Poelkapelle
 Tel.: 057 48 87 91 
 fransjozef.vandeputte@skynet.be

• ofwel contacteert u een mandataris  
 of een bestuurslid

Bezoek onze website:
http://langemark-poelkapelle.cdenv.be

Communicatie vindt CD&V belangrijk. 
Bekijk daarom regelmatig bovenver-
melde website. U vindt er verslagen 
van de activiteiten van onze lokale 
CD&V afdeling alsook de kalender 
voor het komende jaar.

Voor opmerkingen kan u terecht bij: 
marleen.soete@scarlet.be

LID WORDEN
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Terwijl ik dit artikel schrijf, wordt 
mijn aandacht getrokken door het 
nieuwsfeit (?) dat de federale rege-
ring het vertrouwen van de kamer 
heeft gekregen. Eindelijk een vol-
waardige regering. 

Ik word er misselijk van dat de 
verantwoordelijkheidszin bij de 
beleidsmensen zo ver te zoeken 
is. 541 dagen heeft het geduurd 
om tot een compromis te komen. 
Onderhandelen is één zaak, maar 
beslissingen durven nemen ge-
tuigt pas van écht leiderschap. 
Dat laatste missen we. Gans dit 
gebeuren speelt zich af ver boven 
ons hoofd. Gelukkig kunnen we 
dichter bij huis, hier in Langemark-
Poelkapelle, een ander geluid laten 
horen.  Leiderschap, dossierkennis 
en verantwoordelijkheidszin zijn 
kenmerken die we zonder schroom 
kunnen toeschrijven aan burge-
meester Alain Wyffels.  

Samen met de Schepenen en 
OCMW-voorzitter, Maddy Bouden, 
Dirk Deraeve, Johan Vanysacker 
en Lieven Vanbelleghem hebben zij 
de afgelopen 5 jaar uw vertrouwen 
niet beschaamd. Er werd de voor-
bije jaren geïnvesteerd, zowel in 
infrastructuur als in uw leefom-
geving. Er was aandacht voor alle 
groepen inwoners met hun vragen 
en bekommernissen. De gemeente-
raadsleden en OCMW-raadsleden 
hebben het beleid gevoed en ge-
stuurd door hun interventies en 
ideeën. Het resultaat van deze 5 
jaar CD&V-beleid is een opgefriste 
gemeente met een gezonde fi nan-
ciële toestand.

2012 wordt opnieuw een uitdaging. 
Wij zullen ons opnieuw moeten 
meten met andere partijen. U zal 
gevraagd worden te oordelen over 
het gevoerde beleid en over onze 
plannen voor de komende legisla-
tuur. We hopen opnieuw het ver-
trouwen van de kiezer te krijgen, 
om daarna met vernieuwd enthou-
siasme het roer weer in handen te 
mogen nemen

Voor 2012 wensen we u een goede 
gezondheid, een prettig jaar zonder 
grote zorgen, en …  een verkiezings-
uitslag die dicht bij uw hart ligt.

Gelukkig Nieuwjaar !!!

Dominik Decock
voorzitter

V.l.n.r.: Frans Vandeputte, Marleen Soete, Jacqueline Mostaert, Els Staessen, Johan Vany-
sacker, burgemeester Alain Wyffels, Ludwig Ceenaeme, nationaal voorzitter Wouter Beke, 
Dirk Deraeve, Lieven Vanbelleghem, Maddy Bouden, Gerdi Cailliau en Marijke Denys.
Ontbreken op de foto: Alex Maddelein, Annie Popelier, Antoon Verstraete en Rita Vergote.

CD&V LANGEMARK-POELKAPELLE
nodigt jou en je gezin graag uit op de nieuwjaarsreceptie
op zondag 5 februari 2012 in de Hazebrug in St.-Juliaan.

 Welkom vanaf 10.30 uur:
• nieuwjaarswens door de voorzitter
• toespraak door gastspreker

Doorlopend fotopresentatie van CD&V-activiteiten 
en een kleurtafel voor de allerkleinsten.

Bij een hapje en een drankje klinken we op het nieuwe jaar.

Aangepaste huisvestingsvormen voor zorgbehoevende ouderen
De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum is een eerste stap in de uitbouw 
van een heuse zorgcampus voor ouderen. Het nieuwe gebouw biedt plaats 
voor 54 rusthuiskamers, 6 kamers voor kortverblijf en 9 zorgkamers waar 
eventueel echtparen kunnen verblijven. Zwaar hulpbehoevenden zullen daar 
aangepaste zorg in een aangename omgeving krijgen. Dat gebouw biedt ech-
ter geen oplossing op alle zorgvragen van de vergrijzende bevolking. Sommige 
bejaarden zijn niet meteen zwaar zorgbehoevend, maar kunnen toch niet meer, 
ondanks hulp van thuiszorgdiensten, alleen thuis blijven wonen. Assistentie-

De huidige beleidsperiode gaat zijn laatste jaar in. De voorbije jaren werd er al heel 
wat gerealiseerd maar het werk is nog niet af. Goed besturen betekent ook vooruit-
zien. Daarom willen wij u al laten kennismaken met onze prioriteiten voor de volgende 
jaren.

woningen, de vroegere servicefl ats, 
kunnen voor hen een oplossing bie-
den. Zij kunnen er zelfstandig, maar 
toch onder permanente begeleiding, 
verder genieten van hun oude dag.
Samen met een private partner willen 
wij 30 dergelijke woongelegenheden 
oprichten.

Sociaal huis
Door de bouwplannen voor een aan-
gepaste ouderenzorg  moet ook voor 
het ocmw een nieuwe huisvesting ge-
vonden worden. Meteen wordt van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om 
de dienstverlening uitgebreider en 
toegankelijker te maken. Het sociaal 
huis komt bij het gemeentehuis en zal 
zowel diensten van het ocmw, als van 
het gemeentebestuur bevatten. Ook 
andere organisaties, zoals de sociale 
bouwmaatschappij De Mandel, zullen 
er hun zitdagen houden.

Nieuwe buitenschoolse kinder-
opvang in Poelkapelle
De buitenschoolse kinderopvang is 
niet meer weg te denken. Dagelijks 
bekommeren enthousiaste begeleiders 
zich om uw kapoenen voor en na de 
schooltijd en tijdens de schoolvakan-
ties. De opvang in Poelkapelle biedt 

onvoldoende ruimte voor de vele 
kinderen en moet dringend uitge-
breid worden. In plaats van een 
dure renovatie wordt er gekozen 
om het huidige gebouw te slopen 
en om, net als in Langemark, een 
nieuw gebouw op te trekken.

Dorpskern Langemark
De vernieuwing van de dorpskern 
van Langemark werd al regelma-
tig aangekondigd. Financiële be-
perkingen en andere dringender 
projecten hebben die werken ver-
traagd. Nu is er volop gestart met 
de ontwikkeling van de plannen. 
Dergelijke grote projecten moeten 
door zoveel mogelijk bewoners 
gesteund worden. Daarom komen 
er verschillende initiatieven om ie-
dereen bij het ontwerp te betrek-
ken.

Kwalitatieve woonprojecten
Het is goed wonen in Lange-
mark-Poelkapelle. Veel jongeren 
willen hier blijven maar hebben 
het niet altijd gemakkelijk om 
een geschikte woning te vinden. 
De voorbije jaren werd heel wat 
energie gestopt in de voorberei-
ding van nieuwe woonprojecten.
Naast een aantal studies werden 
ook al gronden gekocht in de Poel-
kapellestraat. Ook het gemeenlijk 
structuurplan voorziet in nieuwe 
bouwmogelijkheden.

Zoals u ziet staan er nog heel 
wat plannen op hun uitvoering 
te wachten. Samen met uw 
steun kunnen wij die ambities 
waar maken.

Uw burgemeester, Alain Wyffels

Burgemeester Alain Wyffels is een 
verhaal aan het lezen in de biblio-
theek tijdens de voorleesweek.



Zij Blij-DagOp 7 mei organiseerde Vrouw & Maatschappij een 

Zij Blij-Dag waarbij de combinatie van gezin, zorg en 

arbeid op een positieve manier onder de aandacht werd 

gebracht. CD&V mandatarissen en Vrouw & Maatschappij 

vrijwilligers deelden Zij Blij-pins en ballonnen uit bij de 

BKO-schoolomgeving van de Madonna.

Film: het varken van Madonna

De film “Het varken van Madonna” was een unieke gele-

genheid om onze gemeente te promoten. Een enthousiaste

ploeg vrijwillgers onder leiding van onze fractieleider 

Marleen Soete slaagde er in om samen met de dames van 

de Dienst Vrije Tijd een onvergetelijk weekend uit te bouwen.
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Onder impuls van

Bestuurswissel in het OCMW

Het voorbije jaar gaf Marijke Denys in de OCMW-

raad de fakkel door aan Rita Vergote. Wij danken 

Marijke voor haar inzet en wensen Rita alvast veel 

succes met haar mandaat.

Terug naar school actieSamen naar school met de oranje veter van CD&V en de schuif-

puzzel van Vrouw & Maatschappij. De start van het nieuwe 
schooljaar betekent voor vele ouders ook het maken van een 
dagelijkse puzzel. Hoe krijg ik de kids veilig naar school?
Opvang na school? Voldoende fruit en groenten, enz...
CD&V wil de gezinnen ondersteunen in hun dagelijks streven 

om hun kinderen het beste te bieden. Om dit te tonen verdeelden 

we oranje veters en schuifpuzzels aan de schoolpoorten.

Nieuwe verlichting Finse looppiste

De verlichting langs de Finse looppiste verhoogt niet 

alleen het veiligheidsgevoel, maar laat de actieve sporter 

toe om ook tijdens de donkere wintermaanden hun 

conditie aan te scherpen. Met deze investering is het 

sportpark volledig afgewerkt.

Dag van de landbouw

Dit jaar organiseerde de landbouwraad onder impuls van 
schepen Johan Vanysacker de dag van de landbouw. 
Tijdens die dag kon een ruim opgekomen publiek kennis-
maken met de hedendaagse landbouwbedrijfsvoering.

Bouw nieuw woonzorgcentrum

De werken aan het nieuwe woonzorgcentrum schieten goed 

op. OCMW-voorzitter M
addy Bouden mocht de eerste steen 

leggen. Eind 2013 wordt het gebouw in gebruik genomen.

Nieuwe BKO in Langemark

Begin september werd de nieuwe buitenschoolse kinder-

opvang in Langemark in gebruik genomen. Met de 

nieuwe infrastructuur is er nu opvang voor 60 kinderen. 

Het schooljaar is alvast goed gestart.

Renovatie begraafplaats van Bikschote
De heraanleg van de begraafplaats in Bikschote werd 

onlangs afgerond. In de afgelopen jaren kregen alle 

begraafplaatsen een grondige opknapbeurt.

Appartementen in Poelkapelle

Binnenkort neemt de sociale huisvestingsmaatschappij 

De Mandel 12 nieuwe huurappartementen in Poelkapelle 

in gebruik. Daarnaast worden ook in Sint-Juliaan en de 

Madonna nieuwe woningen gebouwd.

Nieuwe rotonde
Onder impuls van Provincieraadslid en schepen Dirk Deraeve werd het gevaarlijk kruispunt Houthulstseweg-Klerkenstraat-Stadensteenweg heraangelegd. Een overzichtelijke rotonde zorgt voor een veiligere verkeersafwikkeling.

Nieuw onderkomen voor KSA Bikschote
Ter ondersteuning van de bloeiende KSA-werking in Bikschote werd een nieuw jeugdheem ter beschikking gesteld.
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