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Beste inwoner,

Met dit tweede programmaboekje krijgt u een 
totaalbeeld van onze dromen en plannen 
voor de toekomst van ons dorp.

We willen verder zorg dragen voor onze 
mensen van wieg tot oude dag. We hebben 
aandacht voor wie het moeilijk heeft, zijn trots 
op het dynamische bedrijfsleven als garantie 
op werkgelegenheid en waarderen de vele 
vrijwilligers en verenigingen die van ons 
dorp een thuis maken voor iedereen.

Om vernieuwende projecten te realiseren 
kunnen we ons brede netwerk aanspreken 
en vertrouwen we op uw inbreng.
We luisteren naar u.

We kijken ernaar uit om samen met u ons 
dorp de komende jaren verder vorm te geven. 
Zot van ons dorp en zijn inwoners?
Wij in elk geval!

Alvast bedankt voor uw steun en stem voor 
onze ploeg.

Burgemeester



  integratie gemeente en oCmW met gezamenlijke 
aansturing welzijnsdiensten en gemeenschappelijke 
ondersteunende diensten.

  Inzetten van brugfiguren tussen scholen en ouders, 
i.s.m. CLB, in functie van probleemdetectie 
en preventie.

  Versterken van vrijwilligersbeleid rond zorg en 
mantelzorgers. Hen waarderen, erkennen en werven.

  Opstarten woonzorgnetwerk 
met vrijwilligers en thuiszorgdiensten.

Sociale bijstand, budgetbegeleiding, 
armoede en preventie 

... tot nu toe
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Bron: http://www.standaard.be/gemeenteprofiel/wingene

Ons beleid werkt!
de cijfers en

uw beOOrdeling bewijzen het.



To do...

Samenwerken voor vervoer op maat 
van zorgvragers.

vertrouwen geven aan zorgvragers, 
professionals en zorgvrijwilligers.

Uitwerken van een lokaal preventiebeleid 
i.s.m. de gespecialiseerde welzijns- en 
gezondheidsdiensten.

Uitgaan van de eigen kracht van mensen 
om hen zo lang mogelijk zelfstandig 
in de samenleving te laten participeren.

Inzetten op begeleiding doelgroepen
voor tewerkstelling in
sociale-economie-bedrijven.

Kansen bieden aan sociale projecten die plattelandsarmoede 
bestrijden zoals bijvoorbeeld een moedergroepje, 
boeren op een kruispunt ... 

soCiale bijstand, budgetbegeleiding, 
armoede en preventie



To do...

PreVentie werkt !
64% van de deelnemers aan sessie valpreventie
heeft in huis 5 of meer maatregelen genomen

om vallen te voorkomen.



Thuiszorg, lokale dienstencentra 
en woonzorgcentra
  Mee investeren in de nieuwe woonzorgcentra 

amphora en maria ter ruste.

  Opstarten van een dagverzorgingscentrum en 
uitbreiden kortverblijven in woonzorgcentra.

  Ondersteunen van het netwerk van 
thuiszorgdiensten en zorg op maat om het thuis 
wonen maximaal te bevorderen.

samen met
de seniorenraad en de brandweer 
investeerden we in
brandveiligheid seniorenwoningen.
Veiligheid is een recht.



  Opstarten werking lokale dienstencentra geselle 
in beide deelgemeenten.

  Uitbouwen vrijwilligersnetwerk Geselle 
voor bezoekjes aan +85-jarigen.

... tot nu toe



To do...tHuisZorg, lokale dienstenCentra 
en WoonZorgCentra

levenslang thuis
met als vangnet het woonzorgcentrum.

Ontwikkelen van woningen
met extra zorg bij de woonzorgcentra.

Inzetten lokaal dienstencentrum
om vereenzaming tegen te gaan.

Uitbreiding werking geselle in 
woonzorgcentrum maria ter ruste.

Opstarten mantelzorgacademie voor 
zorgvrijwilligers en mantelzorgers.

Zorgen voor bijkomende serviceflats
met dienstverlening i.s.m. woonzorgcentra 
en sociale huisvestingsmaatschappijen en 
privépartners.

thuiszorg op maat uitbreiden en 
toegankelijker maken.

Op maat ondersteunen van inwoners die hun
zelfstandigheid niet zelf kunnen realiseren.



To do... 85% teVreden OVer
het aanbOd 

OuderenVOOrzieningen

Bron: gemeentemonitor 2018 Wingene



opvoedingsondersteuning
en kinderopvang

... tot nu toe

  afstemmen werking school, voor- en 
naschoolse opvang, en vakantieactiviteiten.

  Realiseren kwaliteitsvolle kinderopvang 
in de diverse leeftijdscategorieën.

  Verhogen gemeentelijke financiële 
ondersteuning onthaalouders 
en opvanginitiatieven 0-3 jaar.

  voorbereiden opstart 
intergemeentelijk Huis van het kind 
samen met Kind en Preventie.



Kwalitatieve opvang
in eigen gemeente



Realiseren nieuwbouwproject 
gemeentelijke buitenschoolse 
kinderopvang (BKO) in kleuterschool
de vlieger en in de Centrumschool.

Integreren nieuwbouw 
kinderdagverblijf ‘t mezennestje in 
nieuwbouwproject Centrumschool.

Uitbouwen Huis van het kind in functie 
van gezondheids-, psychosociale en 
opvoedingsondersteuning.

To do...opvoedingsondersteuning
en kinderopvang

samenwerken rond welzijn, 
vrije tijd, cultuur en jeugd 
bevorderen.



To do...

het huis Van het kind:
meer steun voor ondersteuning

van kinderen en jonge gezinnen.



  Plaatsen (mobiele) camera’s met onder andere 
nummerplaatherkenning voor inbraakpreventie 
en veiligheidstoezicht.

  opvolgen anti-inbraakplan met preventief en 
controlerend luik.

  Verankeren sterke lokale brandweer in beide 
deelgemeenten binnen Hulpverleningszone midwest.

  Verder uitbouwen trage wegen 
voor zwakke weggebruiker.

  Aanleggen fietspaden: Brugge-Kortrijk 
vanaf P. Goethalsstraat tot Schoolstraat 
en deel Ruiseledesteenweg. 

  uitvoeren preventieve controles 
voor handhaven 30, 50 en 70 km/u.

  vertragen en ontraden doorgaand vrachtverkeer 
in de centra en alternatieve routes uittekenen.

  ondertekenen van 
charter gendervriendelijke gemeente.

  inzetten op gelijke kansenbeleid voor iedereen.

Goed gevoel thuis,
veilig op straat

... tot nu toe



98%
wOOnt graag

in Onze gemeente
Bron:

gemeentemonitor 2018
Wingene



To do...

Versterken lokale gemeenschapszin 
met eigen en gezamenlijke 
verantwoordelijkheden voor veilige,
nette straat, buurt en gemeente.

optimaliseren van buurtinformatienetwerk 
met inzet van sociale media. 

Met behulp van camera’s en trajectcontrole 
verbieden van niet lokale zwaar verkeer in 
de centra via opleggen van alternatieve routes.

uitbreiden gemeentelijke diensten om 
te werken aan een nette buurt.

Investeren in verzorgd groen. Toenemend 
openbaar terrein vergt groeiende 
capaciteit.

Streven naar buurtgerichte nabijheidspolitie 
en sociale verantwoordelijkheidszin.

Organiseren wijkinformatiebijeenkomsten 
met bewoners en wijkagenten.

Verder inzetten en uitbreiden mobiel 
cameratoezicht.

goed gevoel tHuis,
veilig op straat

Ondersteunen specifieke jeugd- en preventieprojecten inzake 
drugs- en verslavingsbeleid.



To do...



  Samenwerken met andere overheden en private 
partners om efficiënt te werken, geld te 
besparen of financiële middelen binnen te halen.

  Combineren van degelijke dossiervoorbereiding 
door onze administratie met politieke contacten 
die resulteren in subsidies voor belangrijke 
investeringen.

  aantrekken middelen van andere overheden 
zoals Europa, Vlaanderen, provincie, en 
samenwerken met partners als Midwestoverleg 
gemeenten, Resoc , Mandelbeek, Vivendo, WVI … 

  We realiseerden hierdoor onder andere 
‘commerciële inspiratie voor winkeliers’, 
schoolbussen en woonzorgondersteuning, 
afvalwaterzuivering, fietspaden, groenaanleg 
Hille, uitbreiden bedrijventerreinen, Woonzorg- 
en Mobiel Dienstencentrum Geselle, 
energiebesparende maatregelen de Alk, sociale 
woningen, delen van gespecialiseerd personeel ...

  Samenwerken met onze scholen voor 
bouwprojecten, kinderopvang, schoolvervoer, 
aanleg schoolomgeving, speelvoorzieningen, 
gebruik sportinfrastructuur, aanbod 
cultuurprogrammatie, brugfiguren … 

Samenwerken loont

... tot nu toe



KLIMAATPROJECTEN KRIJGEN

PROVINCIALE SUBSIDIES

Wingene zet in op de vooruitstrevende techniek 

van warmtekrachtkoppeling in het zwembad

en krijgt een subsidie van 100.000 euro
(Het Laatste Nieuws, 5 juli 2018)

KLIMAATPROJECTEN KRIJGEN

BUFFERBEKKENAAN RINGBEEK MOET WATEROVERLAST VOORKOMENinitiatief gemeente Wingene samen met 
provincie en Vlaamse Milieumaatschappij

(De Weekbode, 24 november 2017)

580.000 EURO VOOR RESTAURATIEKAPLOTE TOT ERFGOEDHUISVlaamse regering kent subsidie toe(Het Nieuwsblad, 21 juni 2016)

BUFFERBEKKENAAN RINGBEEK MOET 

WERKEN OP HILLE

NA DRIE JAAR AF

in samenwerking met het Agentschap 

voor Wegen en Verkeer en Aqua� n

(Het Nieuwsblad, 11 mei 2017)



  Samenwerken met amphora en maria ter ruste 
voor nieuwe woonzorgcentra en dienstencentra 
Geselle.

  Samenwerken met jeugdverenigingen en lokale 
kinderopvanginitiatieven - inzake betoelagen 
infrastructuur en werking.

  In de periode 2012 – 2017 investeerde de 
gemeente 26,6 miljoen euro of een gemiddelde 
van 4,4 miljoen euro per jaar; 84,2 % met eigen 
gemeentelijke middelen en 15,8% met toelagen 
van andere overheden, 0 % met leningen.

  De leninglast daalde van 19 miljoen in 2001 
tot 10,5 miljoen in 2017 of een zeer lage 740 
euro per inwoner. Ter vergelijking: de privéschuld 
bedraagt in Vlaanderen gemiddeld 23.000 euro.

  Doorlichten van dienstverleningsmodel 
gemeentelijke diensten met het oog op efficiëntere 
en meer digitale dienstverlening.

  Noord-Zuid: ondersteunen projecten waarin 
missionarissen en lokale mensen actief zijn 
(bv. Bayaka), derdepeilerprojecten, Lokandu.

Samenwerken loont

... tot nu toe



BUDGETTEN FIETSPADWINGENE-BEERNEM GOEDGEKEURDeen samenwerking tussen gemeente, Aqua� n,AWV en de minister van Mobiliteit
(Het Nieuwsblad, dinsdag 13 maart 2018)

CALLEWAERTSBOS MOET NIEUWE RUSTPLEK WORDENsamenwerking tussen gemeente Wingene en de Vlaamse Landmaatschappij
(De Weekbode, 3 november 2017)

CALLEWAERTSBOS MOET 

HENDRIKSBERG KRIJGT 

146.446 EURO SUBSIDIES

steun voor natuurproject door Vlaams 

minister van Natuur Joke Schauvliege

(Het Nieuwsblad, 12 oktober 2015)



To do...samenWerken loont

Verder stabiele belastingen op het 
niveau van vergelijkbare gemeenten met 
gelijke dienstverlening.

Op een duidelijke, bevattelijke manier 
inzicht geven in alles wat bestuur en 
beleid aanbelangt via bijvoorbeeld
www.jegemeentetelt.be

Verder samenwerken met Agentschap 
Wegen en Verkeer, Aquafin, VMM 
en Provincie inzake wegenis- en 
rioleringsprojecten en fietspaden 
Beernemsteenweg, Zeswegestraat, 
Lichterveldestraat, doortocht Bruggestraat - 
Tramstraat, Ruiseledesteenweg, St.-Elooi …



To do...
Herorganiseren van de gemeentelijke 
dienstverlening vanuit een meer 
vraaggestuurde en burgergerichte 
benadering met maximale 
online informatieverschaffing 
en documentenafhandeling.

Ter beschikkingstellen van budgetten 
voor gemeenschapsgerichte 
initiatieven aan wijkcomités en 
bewonersplatformen.

Uitbouwen van dienstverlening 
met snelbalie, efficiënte loketten, 
gespreksruimtes en maximaal afleveren 
van documenten en diensten 
via digitale weg.
avondopening gemeentehuis.

SAMENWERKEN MAAKT STERKER



  Vernieuwen van de gemeentelijke huisstijl, website 
met digitaal loket en infokrant.

  Plaatsen van digiborden met lokale info over 
activiteiten in beide centra

  Inzetten gemeentelijke ondersteuning bij grote 
evenementen van verenigingen.

Communicatie en participatie



  overleggen met bewoners en wijken 
naar aanleiding van infrastructuurprojecten: 
Bewonersplatform Sint-Jan, Klankbordgroep Hille, 
informatievergaderingen, bewonersbrieven, contacten 
met wijkcomités, …  want luisteren werkt.

... tot nu toe



To do...CommuniCatie en partiCipatie

Verhogen en beter verspreiden van 
digitale informatie over voorzieningen 
en projecten via website, digitale borden, 
sociale media en verkregen
gsm-nummers van bewoners.

Organiseren van regelmatige 
overlegmomenten met wijken.



To do...

Realiseren en beheren van 
eigen wijkprojecten 
met gemeentelijke ondersteuning 
mogelijk maken en stimuleren.

Inschakelen van nieuwe kanalen en 
methodieken om te informeren en 
participatie te stimuleren.



stap 1 - 1979
De Vlaamse regering stelt het 
Gewestplan Roeselare-Tielt 
defi nitief vast en voorziet 
twee reservatiestroken voor 
ringenwegen rond Wingene. 
Enerzijds een verbinding
tussen de Tieltsteenweg
via de achtergronden
H. Sacramentstraat naar de 
Beernemsteenweg (Koolstraat). 
Anderzijds van de Hillesteenweg 
(ter hoogte Breughellaan) 
richting Rozendalestraat/
Peerstalstraat naar de 
Beernemsteenweg.

stap 2 - 1993
Er wordt door CD&V een 
zone 30 ingevoerd in de 
Tieltstraat en deel Oude 
Bruggestraat en verbod op 
3,5 ton uitgezonderd bus 
vanuit Oude Bruggestraat 
naar centrum.

stap 3 - 1993-1998
Het snel inrijden in het 
centrum wordt afgeremd 
door het wijzigen van de 
voorrangsregels bij het 
binnenrijden.



DE BEERNEMSTRAAT IN WINGENE...
ALLES WAT U MOET WETEN!

stap 4 - 1997
De Vlaamse regering keurt het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen goed en stelt de
criteria voor ringwegen vast.
Wingene voldoet
hierdoor niet meer
aan de voorwaarden
voor een ringweg.

stap 6 - 2015
Invoeren van het 

rekeningrijden voor 
vrachtverkeer door Minister 

Ben Weyts (N-VA) op de 
Gewestweg N50 Brugge-Hille-

Kortrijk zonder enige lokale 
inspraak; daardoor komt

er 15% meer vrachtverkeer 
door de Beernemstraat.

stap 7 - 2016
Invoeren van zone 30 en aanbrengen van fi etssuggestiestroken

in de Beernemstraat door CD&V-gemeentebestuur.

stap 5 - 1998
Gewestplanwijziging waarbij 
Minister Eddy Baldewijns 
(sp.a) de tracés van beide 
ringwegen schrapt.



stap 9 - 2017
De gemeente vraagt aan de

administratie van N-VA Minister Ben Weyts
om ter hoogte van Hille-zuid een verbodsbord

+3,5 ton, uitzonderlijk plaatselijk verkeer,
te plaatsen om het doorgaand verkeer naar

de Beernemstraat te weren; dit wordt geweigerd!

stap 10
2018

CD&V stelt
in zijn

verkiezingsprogramma
voor om via camera-

en trajectcontrole het
niet lokale zwaar verkeer

te verbieden in de centrumstraten
én wil met verkeerslichten

een veiliger oversteekplaats maken
tussen het sportcentrum en de school via het

woonerf van het nieuw woonproject op de Sint-Annasite
naar de Futselstraat/Termotestraat.

stap 8 - 2016
Bewegwijzering naar E40 wordt op Hille 
en Hille-zuid gewijzigd via gewestweg N50 
Bruggesteenweg/Oostkamp i.p.v. via N370 
Beernemstraat/Beernem.



stap 11 - 2018
N-VA belooft in zijn lokaal verkiezingsprogramma 
een totaalverbod voor zwaar vrachtvervoer en 
landbouwvoertuigen in de dorpskernen
en in de Beernemstraat.

stap 12 - 2018
Kopstukkendebat

Radio Oost-West op 22/09/18.
De lijsttrekker van N-VA

verklaart dat de N-VA-studiedienst een geheim plan heeft opgesteld 
om het zwaar verkeer uit de dorpskern om te leiden via de hoofdwegen 
(autostrades en N50) en andere lokale wegen. Hij weigert dit plan, dat 

zonder inspraak van bewoners tot stand kwam, bekend te maken.

Is dit een doorgestoken kaart van de N-VA-lijsttrekker en zijn 
Minister? Eerst de problemen verhogen en weigeren mee te 

werken aan milderende maatregelen en dan een totaal verbod 
voorstellen in de Beernemstraat met een geheim plan voor meer 

vrachtverkeer in de lokale straten zoals Egemsestraat, Rozendalestraat, 
Noordakkerstraat, Peerstalstraat, Vagevuurstraat, Predikherenstraat, 

Balgerhoekstraat, Bedelfstraat, Hoogweg, Ruiseledesteenweg… ?
Wij mogen het voor de verkiezingen niet weten en u ook niet.

De plannen van CD&V zijn openbaar. U weet wat u aan ons heeft.



Beste inwoner,

onze plannen zijn ambitieus,
evenwichtig en financieel haalbaar. 
We hopen u te kunnen overtuigen
van onze weg vooruit naar een
nog sterker Wingene en Zwevezele.
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