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Er is al veel te doen geweest rond 

de dorpskernvernieuwing van 

Langemark en we zijn 

benieuwd hoever het 

nu staat. We gingen   

daarvoor te rade     

bij   burgemeester        

Alain Wyffels.
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Lees verder

blz. 4-5

Dit jaar lanceerde CD&V de 

“WIJ”-campagne : “Waar een 

WIJ is, is een weg.”  Samen 

willen we     leven, werken en 

ondernemen.  Geen “ik”-ver-

haal, maar “WIJ”-allen, samen. 

Met deze actie wil CD&V onder-

strepen dat ze meer is dan een 

politieke partij.  CD&V is even-

zeer een beweging van mensen. Met 

CD&V worden geen luchtkastelen ge-

bouwd, maar wordt elke dag opnieuw 

getimmerd aan onze toekomst.  Dit 

wordt gerealiseerd door hard te werken, 

zonder gezever.

Dit is ook de leidraad in het bestuur van onze 

gemeente en ons OCMW.  CD&V wil onze ge-

meente aangenaam en leefbaar houden voor 

iedereen.  Om dit doel te bereiken moeten alle ac-

toren aan bod kunnen komen en hun zeg kunnen 

doen.  Dit betekent dat zowel de ondernemer, de ar-

beider, de landbouwer als de gepensioneerde – 

kortom, iedere inwoner - zich moet kunnen terugvinden 

in het gevoerde beleid.  Enkele mooie voorbeelden zijn 

de inspraakmomenten voor de dorpskernhernieuwing van         

Langemark en voor de herbestemming van de kerk in Poelka-

pelle.

CD&V heeft ook blijvende aandacht voor minderbedeelden.   Actueel 

is de problematiek van de  vluchtelingen.  Ook wij hebben daar aandacht 

voor.   Waren onze voorouders ook niet op de vlucht voor de gruwel van de 

oorlog? Is het niet betekenisvol  dat ook onze gemeente, 100 jaar na de eigen uit-

tocht, vandaag zelf vluchtelingen opvangt?

Beste inwoner, op 1 januari slaan we een bladzijde om en starten we een nieuw jaar.  CD&V 

leidt reeds decennialang de gemeente.  Onze burgemeester, de schepenen, de OCMW-voorzitter 

en de raadsleden zetten alle dagen hun beste beentje voor om de gemeente aangenaam en leefbaar 

te houden.  Dit is geen sinecure.  De besparingen die door Vlaanderen en federaal worden doorgevoerd, 

wegen ook op de plaatselijke fi nanciën. Onze gemeente staat er echter fi nancieel sterk voor, waardoor be-
langrijke projecten kunnen gerealiseerd worden.  In deze folder vindt u meer info over de lopende en komende 

initiatieven.

CD&V wil in 2016 verder gaan in de ingeslagen weg, samen met u. Wij staan steeds open voor positieve inbreng.  Hebt u kritiek 

op een bepaald punt?  Kom het ons zeggen of stuur een bericht.  

Tot slot onze beste wensen voor 2016 voor u en uw gezin: dat het nieuwe jaar een jaar moge worden van voorspoed, goede gezondheid 

en aangenaam samenleven in uw buurt.

Dominik Decock

Voorzitter



Omdat wij communicatie 
belangrijk vinden … 



Samen met coalitiepartner Open VLD vormt onze CD&V-fractie een democratisch verkozen meerderheid. 

Dat betekent dat wij, in overleg, de krijtlijnen uittekenen van het beleid over de nevenbestemming van 

de kerk van Poelkapelle. Het is geen toeval dat net nù de Vlaamse Overheid zich sterk maakt prioriteit te 

geven aan nevenbestemmingsdossiers van onroerend erfgoed. Waar de oppositie niet veel verder komt 

dan een vage multiculturele invulling, hebben wij een concreet plan dat een oplossing biedt voor een 

aantal problemen: een grondige renovatie van de kerk, een noodzakelijke uitbreiding van de BKO én een 

nieuwe locatie voor Kind & Gezin. Een 6-tal werkgroepen evalueerde de ontwerpen grondig en stuurde al 

bij waar nodig. 

Omdat we communicatie belangrijk vinden, werd op 30 november een dialoogtafel gehouden voor zowel 

gemeente- als OCMW-raadsleden. De gesmaakte babbel- en beleefnamiddag op 6 december verschafte de 

talrijk opgekomen geïnteresseerde Poelkapellenaren een sterk visueel inzicht over de plannen. Met jullie 

opmerkingen gaan de verscheidene werkgroepen nu terug aan de slag. 

De kritiek dat de Poelkapellenaar nog enkel over details mag beslissen, werd duidelijk weerlegd!



Burgemeester, waarom duurt het zo lang?

De dorpskernvernieuwing van Langemark is, na de heropbouw van het dorp na de eerste wereldoorlog, ongetwijfeld het groot-

ste project ooit in onze gemeente gerealiseerd. Zulke grote werken vragen een grondige voorbereiding en veel overleg. Zoiets 

vraagt tijd.

Daarnaast willen wij de bevolking maximaal betrekken. Het gaat immers om hun woon- en leefomgeving voor de komende 

50 jaar. Onder de titel “Verlangemark” werd een heel participatietraject uitgewerkt met een extra infofl ash en verschillende 
dialoogtafels. Pas na de inspraakmomenten kregen de plannen defi nitief vorm.
Die aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen. Na het openbaar onderzoek voor de aanvraag van de bouwvergunning ontvingen 

wij maar drie bezwaarschriften, allen afkomstig van dezelfde familie.

Nu de werken in zicht komen wordt op dezelfde manier verder gewerkt om de hinder voor de handelszaken en de bewoners 

zo beperkt mogelijk te houden.

Hoever staat het nu?

De procedure voor de aanvraag van de bouwvergunning is nog lopende. In de gemeenteraad van 

21 december werden de bestekken voor de aanbestedingsprocedure goedgekeurd.

Eind maart zouden we de aannemer moeten kennen en als alles volgens plan verloopt kunnen 

de werken na het bouwverlof starten. Omwille van de grootte van het project zullen die in 

verschillende fasen verlopen.

Naast het vernieuwen van straten en pleinen staat nog heel wat meer op het 

programma?

Het project Verlangemark houdt veel meer in dan het vernieuwen van de straten en 

de markt. In het project wordt ook de groene ruimte aangepakt met een behoorlijke 

uitbreiding van het vijverpark en er komen mogelijkheden voor nieuwe woningen in 

het centrum.  

Dorpskernvernieuwing:

Naast het vernieuwen van straten en pleinen staat nog heel wat meer op het 

een gesprek met burgemeester Alain Wyffels.



Daarnaast wordt ook hard ingezet op de publieke dienstverlening door alle diensten van gemeente en ocmw onder te brengen 

onder 1 dak. 

Daarmee zetten wij, als een van de eerste gemeenten in Vlaanderen, de stap naar de volledige integratie van gemeente en 

ocmw. In de inleiding van de extra infofl ash over de dorpskernvernieuwing kon je lezen: 

“Verlangemark gaat uit van het verlangen van de inwoners naar een dorp waar het goed leven is. Een dorp dat aantrekkelijk 

genoeg is zodat onze kinderen er blijven wonen, ook wanneer zij kinderen krijgen. Een dorp waar er plaats blijft voor mensen, 

ook wanneer die een jaartje ouder worden”.

Deze tekst vat perfect onze ambitie samen.

Er is veel kritiek op de uitbreiding van het gemeentehuis?

Het was voor velen even schrikken, toen zij de plannen om het gemeentehuis uit te breiden voor de eerste keer zagen. Ik 

heb daar begrip voor, het is niet eenvoudig om zich een duidelijk beeld van een nieuw gebouw bij het bestaande 

gemeentehuis te vormen aan de hand van een tekening en een maquette. Wij kregen dezelfde opmerking-

en bij de aanbouw van het onthaal aan het gemeentehuis een aantal jaren geleden.

De keuze van het ontwerp is heel doordacht gebeurd via de provinciale oproep WinVorm.

Dit is een selectieprocedure die gebaseerd is op het principe van een architectuurwedstrijd en 

moet de West-Vlaamse publieke overheden ondersteunen bij de selectie van goede ontwer-

pers en ontwerpteams voor hun projecten. 

Het gekozen ontwerp heeft heel wat positieve punten. Het neemt weinig vrije ruimte 

in beslag zodat de groene omgeving behouden blijft en het zorgt voor een betere            

ontsluiting van het huidig gebouw.

Voor het gemeentehuis komt een nieuw plein. 

Eenmaal het gebouw in gebruik genomen zal worden ben ik er van overtuigd dat 

iedereen hier de meerwaarde van zal inzien.
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In het kader van het  aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel en een 

vernieuwde bovenbouw in Bikschote, is men begin september gestart met fase 

twee van de werken. In de gemeenteraad van november is beslist om het stuk 

tussen de Langewaedestraat en de Zuidschotestraat toch mee op te nemen in 

de werken. Dit was namelijk eerst door omstandigheden niet voorzien. 

In de Gistelhofstraat werd een gescheiden stelsel aangelegd om er een verkave-

ling te kunnen realiseren. Daar zijn de werken nu bijna afgerond. Nadat we 

enkele jaren geleden bij het sportcentrum een AED-toestel  (defi brilator) hadden 
geplaatst, werd er dit najaar ook een gehangen aan de ingang van sporthal Den 

Tap. Daarmee hebben we op twee plaatsen waar veel   gesport wordt een AED-

toestel, waar in noodtoestanden gebruik van kan gemaakt worden.

De afgelopen jaren werden we geconfronteerd met hevige hagel- of onweersbuien, waar-

door er zowel particuliere schade als landbouwschade was. Om als algemene ramp of land-

bouwramp erkend te worden, moet men de neerslaggegevens kunnen aan-

tonen. Na overleg met de meteorologische dienst, konden we verkrijgen dat er een erkend 

meetstation geplaatst werd binnen de gemeente. 

Dit meetstation werd in de Diksmuidestraat geplaatst, bij het bedrijf van Stefaan en 

Brigitte De Tavernier-Vanhaecke. 

In deze legislatuur werden reeds 1500m nieuwe voetpaden aangelegd 

in eigen beheer, een 200-tal meter werden uitbesteed. Ons doel is om 

hierin nog verder te investeren. Een aantal straten werden voorzien van 

een nieuwe  asfaltlaag. Hierbij zijn de voornaamste de Boezinge- en Zon-

nebekestraat. Daarnaast ook nog Diksmuidestraat, Groenestraat, Cleven-

straat en Duivenstraat.

De schoolomgeving van Langemark en die van Sint-

Juliaan werden ondertussen veiliger gemaakt. 

Poelkapelle is de     volgende op het program-

ma.

Sedert een paar jaar zijn pesticiden 

uit den boze. Daartoe werden al drie 

begraafplaatsen groener en onder-

houdsvriendelijker gemaakt. Ook de 

laatste twee begraafplaatsen moe-

ten beetje bij beetje meer park 

worden. Door op een doordachte 

manier materiaal te vernieuwen sla-

gen we er in om verder  pesticiden 
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Assistentiewoningen

Samen met Ieper werd in 2015 een uitgebreid programma uitgewerkt om de eerste gasaanval op 22 april 1915  te 

herdenken. U zag ze ongetwijfeld in het landschap:  de witte vlaggen die de gasaanvallenlijn symboliseerden. 

Ik ben bijzonder fi er op de realisatie van de gasaanvallenfi etsroute met zijn acht luisterzuilen,  de opening van 
de vredeswegwijzer, de theatermonoloog ‘De uitvinder’, de voordracht over gas, de                              prestig-
ieuze kunstroute ‘ART-TRACES across the  Western Front’  en als afsluiter in het najaar het aangrijpende concert 
‘Boys of the Island’. 

Maar er is meer dan alleen herdenking. Op cultureel vlak hebben we tal van tentoonstellingen in het gemeente-
huis. Jaarlijks scoren we met de zomerzoektocht HOLAPOSTA, die een samenwerking is met de gemeentes 
Staden en Houthulst, de KLAPZ!-vertelavonden met als uitblinker ‘Griezels op rust’ in het oude woonzorgcen-
trum. En last but not least zijn de huiskamerconcerten GIN BELET?  telkens een schot in de roos.  
Ook in 2016 gaan we verder op de ingeslagen weg met heel wat leuke en interessante initiatieven! 
Altijd welkom!

Bij infomomenten met senioren en na gesprekken met artsen en thu-
isverpleging is het duidelijk geworden dat er op onze gemeente nood 

is aan assistentiewoningen. 

Velen van die doelgroep leven in een veel te grote woning met meestal 

ook nog een veel te grote tuin. Anderen zijn vereenzaamd.
Daarom heeft het OCMW een perceel grond aangekocht – bij het woon-
zorgcentrum -  om assistentiewoningen te bouwen.

De intentie is er om een 20 à 30-tal woningen te bouwen waar mensen 
terecht kunnen die kiezen om in een eerder beschutte omgeving te wonen.  

De doelgroep voor deze woningen zijn mensen die nog niet in aanmerking 
komen voor een verblijf in het WZC maar toch reeds een vorm van verzorging 
nodig hebben.

De zorg zal dan vanuit het WZC aangeboden worden.
Het is de bedoeling om deze woningen te huur aan te bieden maar ook een aan-
tal zullen koopwoningen zijn. OCMW-voorzitter 

Maddy Bouden

Schepen

Marleen Soete



OCMW

Nieuwe

-raaden

gezichten in gemeente-

In de gemeente- en ocmw-raden ontdekken we  na  Nieuwjaar nieuwe ge-

zichten. Alex Maddelein geeft de fakkel door aan Tom Willemyns. Tom 

zetelt momenteel in de ocmw-raad waar hij de fakkel op zijn beurt doorgeeft 

aan Doris Dereyne.  De burgemeester, Schepenen en de voltallige CD&V-fractie 

wensen Alex uitdrukkelijk te bedanken voor zijn jarenlange engagement. 

Uiteraard heten we Tom en Doris hartelijk welkom.

Met  Tom Vandenkendelaere ontvangen we dit jaar een 

Europees  Parlementlid.   Tom is doctor in de  Internationale 

Relaties en is afkomstig  uit Roeselare. Tom is als geen ander 

geplaatst om ons het Europa van vandaag èn dat van morgen 

uit te leggen. Iedereen welkom  in  ‘t Madointje  op 

14 februari 2016 vanaf 10u30. 

of maak de link met Facebook.

Communicatie vindt CD&V belangrijk.

Op de website vind je verslagen van de activiteiten van 

onze lokale CD&V afdeling alsook de kalender voor het ko-

mende jaar. Voor opmerkingen kan je terecht bij:

14 februari 2016 

in ‘t Madointje (Klerkenstraat 130).

eddy.vanacker1@telenet.be

Nieuwjaarsreceptie


