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VOORWOORD LIJSTTREKKER

Aan de inwoners van Groot Dentergem

‘Samen leven, samen groeien!’ is ons motto voor de komende legislatuur.

Een snel evoluerende maatschappij brengt heel wat uitdagingen voor onze 
groene leefgemeente. Maar evenzeer opportuniteiten.
Wij onderschatten de uitdagingen niet maar nemen graag de opportuniteiten 
daadkrachtig aan.

Gezond boerenverstand en dialoog staan voor Eendracht altijd voorop. 
6 jaar geleden stelden we jullie een ambitieus en goedgevuld programma voor. De federale overheid o.a. 
Aquafin legden ons daarnaast een aantal verplichtingen op. Alles samen zorgde dat voor een mooie lijst van 
realisaties.

We zijn fier dat we onze lijst van beloften voor 99% hebben kunnen waarmaken.
De komende 6 jaar zullen wij ons opnieuw  met vol enthousiasme inzetten voor elke inwoner.

Ons ervaren, enthousiast en jong team garandeert resultaat!

Hierbij zullen wij de volgende kernwoorden voor iedere inwoner centraal stellen:
• Veilige leefomgeving
• Duurzame levenskwaliteit
• Klantvriendelijke dienstverlening

We zullen daarbij de technische haalbaarheid en de rendabiliteit (lees betaalbaarheid) niet uit het oog verliezen.

Kortom, een realistisch en gezond financieel beleid zonder factuur voor onze volgende generaties.

Geen resultaat, zonder werken! 
Daarvan zijn wij ons al enkele legislaturen bewust. Je kan dan ook één van de komende dagen een kandidaat 
van Eendracht kort op huisbezoek verwachten. Hij/zij zal graag uw vraag noteren en opvolgen.

In deze gids stellen we trots ons programma, als betrouwbare partner, voor de komende legislatuur voor.
 We maken graag van de gelegenheid gebruik om ook onze realisaties van de voorbije 6 jaar op te lijsten.

Wens je zelf aan deze lijst een suggestie te doen? Aarzel niet en stuur je voorstel naar
info@eendrachtdentergem.be.

Geen loze woorden, maar resultaten? 
We willen daarvoor graag rekenen op jouw steun en vertrouwen.

Met vriendelijke groeten
Koenraad Degroote
Lijsttrekker
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Eendracht, al meerdere legislaturen jouw betrouwbare partner.

Op 14 oktober zal jij als inwoner van Dentergem, Markegem, Oeselgem of Wakken met je 
stem het reilen en zeilen mee bepalen in onze groene leefgemeente.

Om de 6 jaar stellen we jullie een gedreven en gemotiveerd team voor. Onze kandidaten 
zullen de komende jaren dossierkennis, inzicht, ambitie en de wil tot slagen combineren 
om ook in de toekomst een topresultaat te garanderen.

Door onze dagelijkse inzet in de voorbije legislaturen konden we ontelbare projecten 
realiseren.  We stelden daarbij steeds realistische doelen voorop.  

Onze aanwezigheid in de gemeente staat garant voor een open en persoonlijke commu-
nicatie.  We houden rekening met jouw mening.

We zullen de komende 6 jaar hard blijven werken voor een duurzaam resultaat.

We danken je voor je steun en vertrouwen.

WIE ZIJN WIJ?
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1. VEILIGHEID

VEILIGHEID  AAN SCHOOLOMGEVINGEN TE OESELGEM, MARKEGEM EN DENTERGEM
Aandacht voor de voetgangers door aanpassing of aanleg voetpad

• Bunderswijk - centrum Oeselgem - Volderstraat - Nellekenshof - Statiestraat - Markegemsesteenweg - Diepestraat - 
Burg. Verstaenlaan - Wijk Baliekouter

Aandacht voor fi etsers
• Afscheiding van rijweg fi etspad Wakkensesteenweg/Oeselgemstraat
• Heraanleg Dentergemstraat
• Aanleg fi etspad in Wakkenstraat, naar aanleiding werken in Markegem
• Aanpassing van de verkeerssituatie aan de bocht aan de Kortekeer  bochtverruiming N459
• Plaatsing fi etssuggestie-stroken in Markegem en Oeselgem

Aandacht aan gepaste sneldheid door enkele verkeersremmende maatregelen
• Wontergemstraat - Wakkensesteenweg - Markegemsesteenweg 
• Plaatsing verkeersborden 50 km, voorbeeld aan voetbalterrein Dentergem
• Controle doorrijdend vrachtverkeer ism MIDOW
• Wegversmalling Oeselgem-centrum ( aan Hof van Vlaanderen )

Aandacht voor beter wegdek in: Oosthoekstraat - Statiestraat - Puymoortelstraat - Dreve - Tijputstraat - Sterrehoek -
Kapittelstraat + zijstraat - Bunderswijk, Vijvestraat en Groeneweg

Andere veiligheidsmaatregelen
• Optimalisaties toegangsbeveiliging in onthaalruimtes (bvb naschoolse opvang)
• Brandveilige doorgang hoofdinkom school Oeselgem
• Overwelving van de Speibeek vanuit Abeloos zodat er goede doorgang gecreëerd wordt voor oa brandweer, 

ziekenwagen en vuilnisophaling voor de bewoners
• Aanbrengen van defi brillatoren en geven van demonstraties waardoor Dentergem een hartveilige gemeente wordt

 
2. MILIEU 

Aandacht voor Milieu & patrimonium
• 5 woningen op de rijkswachtkazerne-site werden energiezuinig gemaakt 
• 4 woningen in Oeselgem kregen nieuwe ramen en dakisolatie
• 11 bejaarden-woningen kregen nieuwe ramen en dakisolatie

ONZE REALISATIES
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Aandacht voor zuiver water door - ism AQUAFIN - talrijke werken in kader van verplichte opsplitsing. Dit met als hoofddoel 
optimale zuivering rioolwater.

• aanleg gescheiden riolering in: burgemeester Nachtergaelestraat - Sint Antoniusstraat - Kapellestraat - Kapittelstraat, 
met aanleg nieuwe zijstraat

• Centrum Oeselgem, met inbegrip hernieuwing dorpskern en aanpak Nijverheidszone
• Markegem, werk uitgevoerd in 2 fasen

 
Aandacht voor ecologische onkruidbestrijding door het aanwenden van alternatieve methoden vb gebruik van 
stoommachine en kniklader met onkruidborstel.

Aandacht voor zuinig energieverbruik door gebruik van LED verlichting in onze straatverlichting om te schakelen naar 
LED-verlichting en in de sporthal.

Aandacht voor goede waterdoorsijpeling door aanplanten diverse bodembedekkers op onze kerkhoven en door het 
ontharden van onze parkeerplaatsen.

Aandacht voor ecologisch verkeer door het voorzien van een oplaadpunt voor elektrische wagens in nabijheid Archief 
Dentergem.

Enkele Milieuprojecten:
• Opstarten ‘Mooimakers’:  groep vrijwilligers die actief meewerken aan het proper houden van onze gemeente
• Periodiek onderhoud van de grachten
• In samenwerking met ‘Buurt & Co’: Onderhoud en aanplantingen in de diverse Ruilverkavelingen en onze kerkhoven

 
3. SOCIALE ZAKEN/WELZIJN/HUISVESTING

Aandacht voor onze Jonge gezinnen door:
• Toegankelijk maken van minder mobielencentrale voor gezinnen in nood
• Oprichting nieuwe kinderopvang in Dentergem
• Uitbouw infrastructuur kinderopvang: creatie schaduwzijde in Markegem, uitbreiding met ‘groene speelzone’ in 

Oeselgem, optimalisaties toegangsbeveiliging in onthaalruimtes
• Inzet in kwaliteit kinderopvang met als resultaat een nominatie voor de ‘Gouden Kinderschoen”
• Verkaveling Ter Plancken - Wakken

Aandacht voor Algemeen welzijn
• Door ondersteuning diverse gezondheidscampagnes zoals: 

 - Baarmoederhalskanker
 - Kom op tegen kanker plantjesverkoop
 - Anti rookcampagnes
 - Gezond ontbijt elk jaar
 - Liever actiever
 - Dikkedarmkanker
 - Hart- en vaatziekten
 - Dentergemse scholen stappen de wereld rond: het 10.000 stappen-project
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Aandacht voor Senioren
• Door uitbouw winternoodhulp, waardoor onmiddelijk kan beroep gedaan worden op een klusjesman. 

Dit om de veiligheid rond te woning te garanderen bij sneeuwval.
• Door verbetering kwaliteit aan-huis-maaltijden
• Door het verder ondersteunen van de minder-mobielen-centrale (taxidienst op maat dankzij vrijwilligers)
• Door het ondersteuning samenwerkingsproject ‘de Oesel’ waarbij we om senioren zolang als mogelijk thuis kunnen 

laten wonen
• Als een actieve partner in het Lokaal Steunpunt Thuiszorg (Onderlinge coördinatie tussen diensten en 

professionelen in onze gemeente)

Aandacht voor de Financieel hulpbehoevenden
• Door het verlenen van juridische hulp in bepaalde dossiers
• Door, ism de regionale dienst ‘ACTIVERING’, begeleiding werkzoekenden en langdurig werklozen.
• Door het aanbieden van voedselpakketten in samenwerking met ‘Doorgang’ - Tielt.
• Door het opmaken van een vrijetijdsreglement voor inwoners met ‘beperkt’ inkomen. Dit zorgt er voor dan mensen 

een toelage kunnen bekomen zodat kan deelgenomen worden aan bepaalde sociale activiteiten in onze gemeente 
Dentergem. bvb school, sport... Dit alles na grondig onderzoek van onze sociale dienst.

Aandacht voor Huisvesting
• Door het behalen door de overheid vanopgelegde BSO-norm door bouw van 8 sociale woningen in Groenhove
• Bouw en inrichting van Kloosterhof - Wakken

Aandacht voor tewerkstelling door, voor het groenonderhoud in onze gemeente, een samenwerking met het 
tewerkstellingsproject Buurt & Co.

 
4. JEUGD, CULTUUR, SPORT, RECREATIE EN TOERISME

• Dentergem is uitgeroepen tot gezonde en sportieve gemeente
• Aanpassingen in en rond onze sporthal door o.a.

 • Bouw nieuwe sporthal te Markegem met o.a. moderne “zwevende” sportvloer 
 • Inrichten van kleedkamers 
 • Voorzienn van tribune voor 298 personen: 
 • Inrichting van skate-, tennis-, beachvolley- en sportveld sporthal Markegem
 • Leggen van nieuwe sportvloer en belijning in de oorspronkelijke sporthal 
 • Aankoop boarding voor fl oorball + elektronische scoreborden
 • Verfraaiing omgeving sporthal met o.a. aanleg omnisportveldje voor de kinderen

• Inrichting speelplein Markegem
• Aanleg petanquepleinen centrum Dentergem 
• Heraanleg omgeving oorlogsmonumenten n.a.v. 100 jaar einde Eerste Wereldoorlog
• Integratie herstelplaats voor fi etsers op domein Baliekouter
• Verbeteringswerken aan jeugdlokalen Chiro Dentergem en Spelewei Wakken
• Hervorming van dienst jeugd: Jeugd, ibo en speelpleinwerking in 1 dienst die nauw samenwerken met sport.
• Aanpassingen op en rond het voetbalveld van KZ Dentergem door:

 • Plaatsen van verlichting op en rond voetbalveld KZ Dentergem 
 • Leggen van volledige drainage
 • Heraanleg 2de voetbalveld KZ Dentergem
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• Het organiseren van tal van sportieve activiteiten: 
 • Sport-2daagse met gezond ontbijt, 
 • Kampioenenhulde, 
 • Sport ladies night, 
 • In 2017 West-Vlaamse seniorensportdag, 
 • Sport voor senioren (petanquetornooi, fusierit…)
 • Talrijke sportkampen voor de kinderen

 5. GEMEENTELIJK ONDERWIJS
• In gemeenteschool Wakken

 • Nieuw telefoonsysteem
 • Opknapwerken in de gangen met nieuwe kapstokken
 • Nieuwe gordijnen in de klassen
 • Nieuwe projectoren voor de digiborden
 • Elk jaar aankoop van een aantal nieuwe PC’s
 

• In gemeenteschool Dentergem
 • Fietsberging
 • Go cart berging
 • Nieuwe projectoren digitale borden
 • Huisje op de speelplaats
 • Aanleg van Go cartparcours
 • Elk jaar aankoop van een aantal nieuwe PC’s

 
6. PATRIMONIUM & OPENBARE WERKEN

• Restauratie van St-Pieter- en Catharina-kerk in Wakken
• Verfraaiing en onderhoud kerkhoven
• Realisatie archiefgebouw 
• Bouw van sociale appartementen in Oeselgem en Dentergem
• Opstart nieuwe kinderopvang in Dentergem
• Aankoop van gemeentelijke loods

7. INFORMATIE & COMMUNICATIE & ADMINISTRATIE & FINANCIËN

• Verdere ontwikkeling Ticketgang
• E-loket Dentergem
• Aanstellen van communicatieambtenaar
• Verspreiding gemeentelijke info via facebook  
• Opstart van pagina ‘Jong in Dentergem’: overzicht van alle activiteiten en kampen voor schoolgaande jeugd
• Website van de gemeente actief opvolgen.
• Uitgifte door Dienst vrije tijd van een gezamenlijk krantje
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8. LOKALE ECONOMIE & FINANCIËN

• De uitgifte van de Dentergembon
• Het schuldenvrij maken van de  gemeente
• Het optimaal benutten van diverse subsidies

 
 

1. OPENBARE WERKEN EN PATRIMONIUM

• Uitvoeren dossier N305. De aanleg van fietspaden vanaf Meulebeke-Oostrozebeke tot in Dentergem
• Uitvoeren dossier doortocht Wakken N327 
• De aanleg van een verbindingsweg  tussen Wontergemstraat/Statiestraat (RIVA Site)
• De heraanleg tramstatie en Wapenplaats
• De aanleg van een buurtparking in de Mandelstraat.
• Het ondergronds brengen OV net Dentergemstraat Markegem.
• Uitvoeren van aanpassingswerken aan het Leieheem en omgeving te Oeselgem .
• Het uitbreiden van Bibliotheek, samen met de aanpassing Hondiuscentrum.
• Het uitvoeren van de schilderwerken in de kerk te Dentergem 
• Verbouwing van de tekenacademie
• Het aanbrengen van een nieuw wegdek in Baliekouter, Vennestraat en Vaerestraat, Vennebosstraat, deel Nieuwe 

Veldstraat, deel Katteknok, Moststraat, Volderstraat, Groenhove
• Het aanpakken van de wateroverlast in de Gottemstraat. Dit in samenwerking met dienst Waterlopen.
• De aanleg verbindingsweg Gottemstraat – Statiestraat

 
2. SOCIALE ZAKEN & WELZIJN

We blijven verder inzetten op: 
• Een samenwerking met de Woonzorg centra
• De sociale bouwprojekten voor senioren
• Het voeren van infocampagnes/thema-avonden over welzijn en gezondheid
• Het organiseren van een dementievriendelijke gemeente
• Aanpakken van de mobiliteitsproblematiek van onze senioren en mindervaliden 
• Het blijven organiseren van gezondheidscampagnes
• Investeren in infrastructuur van de kinderopvang
• De samenwerking van de jeugddienst in het project Huis van het Kind 
• De ondersteuning van de dringende medische hulpverlening (dienst 112)
• Het blijven organiseren of ondersteunen van diverse gezondheidscampagnes

3. ENERGIE - MILIEU - LANDBOUW

• Acties tegen zwerfvuil
• Inzetten op inzameling plastiekfolie
• Inzetten op het opzetten van  acties rond compostering
• Blijvende samenwerking met IVIO (de goedkoopste intercommunale)
• Blijvende aandacht voor de klimaatdoelstellingen door oa het invoeren van ecologische energievoorzieningen  

in onze gemeente
• Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Meulebekesteenweg Dentergem N30.  

Dit in samenwerking met AQUAFIN  
• Aanstellen van het gemeenschapswacht met het oog op controle van de algemene netheid van de gemeente 
• Het blijven vervangen van de volledige openbare verlichting door LED lampen

ONS PROGRAMMA
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• Het onderhoud van van wandel- en fietspaden
• Blijven inzetten op diverse - alternatieve - initiatieven voor onkruidbestrijding
• Voeren van preventieve en repressieve aanpak zwerfvuil

4. CULTUUR  SPORT  ONTSPANNING

• Het onderhouden van de sportaccommodatie
• Het uitbreiden plaatselijke bibliotheek
• Het verlenen van onze medewerking aan de Erfgoeddag, De  open monumentendag e.d.
• Het aanbieden van diverse faciliteiten aan onze verenigingen die zwemlessen organiseren
• De verdere aanpassings- en verbeteringswerken van ontmoetingscentra
• Het actief beheer van de voetbalterreinen

 
5. ONDERWIJS

• Aanbieden van gratis schoolzwemmen voor onze basisscholen
• Stimuleren van ‘Milieu op School (MOS)’ Boskoffer
• Het verder ondersteunen van het kunstonderwijs (Muziek en Woord  / Tekenacademie)
• Uitvoeren van aanpassingswerken aan onze schoolgebouwen waar nodig.
• Uitvoeren van de verdere uitbreiding van het schoolgebouw ‘De Wegwijzer’ te Wakken
• Uitvoeren van de noodzakelijke aanpassingswerken in de ‘kunstacademie’ te Dentergem

 
6. JEUGD

• Een continue ondersteuning van onze jeugdverenigingen door o.a. kampvervoer, aanbieden van lokalen e.d.
• De inrichting/onderhoud speelpleinen
• Het uitbreiden van de dienst jeugd/vrije tijd
• Het instandhouden van acties als jeugdraaddag – kerstmarkt  e.d.
• De uitbouw van jeugddienst
• De ondersteuning van:

 • De jeugdraad
 • Onze jeugdverenigingen
 • Het project ‘huis van het kind’

7. SENIOREN

• Het meewerken aan het opzetten van seniorenbehoeftenonderzoek
• Stimuleren van een gezonde sportbeoefening op maat (sportelen)

8. VERKEER EN VEILIGHEID

Naast de reeds vermelde wegeniswerken die de verkeerssituatie moeten verbeteren ook aandacht voor:
• Opzetten van cameranetwerken (ANPR – rond glasbollen – bepaalde plaatsen)
• Het ondersteunen van de buurtinformatienetwerken
• Het samenwerken in de Lokale Integrale veiligheidscel
• Het NIET doven van onze openbare verlichting (enkel dimmen van LED verlichting) 
• De verdere vernieuwing en aanpassing trottoirs in o.a. Vlassenhove, Groenhove, Statiestraat, Diepestraat,  

Deinzestraat…
• Het verder inzetten op de aanpak van de snelheid op de invalswegen
• De verdere aanpak van het zwaar verkeer dat de dorpskernen gebruikt als sluipweg.
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• De vernieuwing van het fietspad Markegemsesteenweg
• Het uitvoeren van werken, in samenwerking met AWV, in de Statiestraat waardoor we de snelheid van het verkeer 

kunnen aanpakken en de veiligheid van de de fietser verhogen
• De aanleg van versteviging en uitwijkzones naast de rijweg waar noodzakelijk
• Het aanstellen van gemeenschapswacht
• Instellen van camerabewaking op de openbare sites
• De organisatie van infosessies  ‘de lijn’ en de belbus senioren
• Inrichten van buurtparking in de Mandelstraat
• Vernieuwing van de straatnaamborden

 
9. LOKALE ECONOMIE

• De uitvoering van het goedgekeurde GRUP RIVA 
• De aanleg van van de KMO zone
• De verdere samenwerking met UNIZO (o.a. Dentergembon)
• De deelname aan het overleg met economische actoren (cfr unizo)
• Het verlenen van info en begeleiding voor startende ondernemingen

 
10. ADMINISTRATIE

• Inventarisatie en digitalisatie van ons archief
• Aanwerving van een archivaris 
• Verruiming van de mogelijkheden via E-loket 
• De actualisatie website door opzetten van digitale nieuwsbrief

 
11.  TOERISME

• Toeristisch promoten van de Meikensbossen, de molen en de Baliekouter
• De vernieuwing straatnaamborden
• Creatie van Voetgangerscirkel Dentergem-Wakken: verbindt mooie plekjes en wordt toegankelijk voor  

rolstoelgebruikers
 
12.  BEGRAAFPLAATSEN:

• Verdere aandacht voor deze 4 mooie rustpunten van onze gemeente. Dit door o.a. het aanplanten van  
bomen op onze kerkhoven.

 
13.  FINANCIEN

• Het blijvend handhaven van het gezonde beleid
• Behouden van de lage belastingdruk 
• Blijven werken aan een schuldenvrije gemeente 

14.  INFORMATIE & COMMUNICATIE

Het verlenen van evenwichtig dienstenpakket door:
• Toegankelijke en vlot bereikbare gemeentelijke diensten (bvb 2e zaterdag van de maand)
• Het instellen van een openbare wifi in de gemeentelijke gebouwen
• Het onderzoeken van de  mogelijkheid om ledboards op toegangswegen te installeren
• De volledige aanpassing van gemeentelijke website
• De verdere uitbouw van het E-loket, maar met de nodige aandacht voor de niet-computergebruiker
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HOE STEMMEN ZODAT IK EENDRACHT VOLLE STEUN GEEF?

Hoe geldig stemmen én Lijst 7: Eendracht Dentergem steunen?
Enkel kandidaten Eendracht aanduiden. Niet schrijven of tekenen op de kiesbrief
Kleur het bolletje achter IEDERE kandidaat.
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1  Koenraad Degroote

2  Charlotte Vandemoortele

3  Bart De Keukeleire

4  Vicky De Rijcke

5  Yves Lambrecht

6  Gunther Simoens

7  Tonny Berteloot

8  Barbara Heyde

9  Wendy Arickx

10 Lennart Vanquickenborne

11 Patrick Lippens

12 Els De Deken

13 Sharon Vander Paelt

14 Alexander Dewever

15 Philippe Wyff els

16 Annie Verschuere

17 Nicole Vercruysse

18 Rita Delmotte

19 Philip Vanhaesebrouck

v.u. Jan Warnez - Ankelaarstraat 14 - 8720 Dentergem

Dank u voor uw steun en vertrouwen!
Meer over onze kandidaten in onze volgende folder of surf naar www.eendrachtdentergem.be

UITNODIGING ZAAL PAX VANAF 17U OP DAG VAN VERKIEZINGEN
Op zondag 14 oktober 2018, dag van de verkiezingen, nodigt Eendracht alle sympathisanten uit in ons praatcafé.

We verwachten u vanaf 17u00 in ‘Zaal Pax’ te Markegem.


