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BELEIDSPLAN 2013-2018 

1. ALGEMEEN BELEID 
De kernwoorden betrokkenheid, dienstbaarheid en kwaliteit, die in de legislatuur 2006-2012 centraal gezet 
zijn, blijven nog steeds de kern van het politiek handelen van het gemeentebestuur. Vanuit Vlaanderen wordt 
een nieuw systeem van besturen in een gemeente geïntroduceerd. De nieuwe beleids- en beheerscyclus met 
het meerjarenplan moet de sectorale verkokering en de planlast terugdringen. Dit moet leiden tot een meer 
integrale benadering vanuit de adviesraden. Een nieuwe aanpak zal zich opdringen om naast het klankbord 
voor de terechte sectorale bekommernissen zoals voor sport, jeugd, cultuur, economie, leefmilieu, land-en 
tuinbouw, gezin, senioren, welzijn, GECORO, OOG, verkeer ook een forum te organiseren voor de 
terugkoppeling over het globale beleidsplan. Nieuwe, elektronische media kunnen daarbij een hulpmiddel zijn. 

Concreet: 

- Hernieuwing van alle adviesraden in het voorjaar 2013 

- Als start wordt in de maand juni een vergadering georganiseerd voor alle leden van alle adviesraden, leden 
van gemeente en OCMW raad,  waarin toelichting wordt gegeven bij de opstart van de beleids- en 
beheerscyclus. 

- Op een afgesloten deel van de website wordt een forum georganiseerd om over de beleids- en 
beheerscyclus te communiceren en te discussiëren. 

De gemeente moet in de toekomst verder evolueren naar het eerste aanspreekpunt voor de burger. Een 
eerstelijnsloket met doorverwijsfuncties naar hogere overheden, maar ook een plaats waar 
vertegenwoordigers van hogere overheden en hun administraties hun diensten kunnen aanbieden naar de 
bevolking. De wegwijzer, opgericht door gemeente en OCMW, moet dus verder uitgebouwd worden. 

Concreet: 

- Er wordt onderzocht welke dienstverlening van hogere overheden nog kan toegevoegd worden aan de 
huidige service in de wegwijzer. 

De integratie van dienstverlening van OCMW en gemeente moet verder doorgevoerd worden. Wanneer hier 
verder in deze tekst het woord gemeente wordt gebruikt, geldt dit zowel voor OCMW als voor gemeente zelf. 
De meest efficiënte omzetting van een deel van het geïnde belastingsgeld in dienstverlening, is deze waarbij de 
diensten van OCMW en gemeente zo efficiënt mogelijk met elkaar samen werken. Dit geldt trouwens niet 
alleen voor de dienstverlening naar de bevolking, maar geldt ook voor de interne organisatie van gemeente en 
OCMW zelf. 

Concreet: 

- Verdere integratie van interne diensten, conform de beheersovereenkomst Gemeente/OCMW, en 
uitbreiding in de richting van vereenvoudiging en meer integrale samenwerking. 

Het gemeentebestuur stelt de samenwerking met (private) partners voorop. De gemeente mag niet de ambitie 
hebben alles zelf te willen organiseren. Het stimuleren van en het samenwerken met kan een veel grotere 
meerwaarde betekenen voor de bevolking dan alles zelf te willen organiseren. Dit geldt in de socio-culturele en 
sportsector, waar prioriteit wordt gegeven aan het ondersteunen van het verenigingsleven. Dit geldt ook voor 
de zorgsector. Een samenwerking met partners zoals WZC Rustenhove en De Kring, met respect voor elk zijn 
eigenheid, geniet de voorkeur op het zelf organiseren van een woon- en zorginfrastructuur.  



BELEIDSPLAN LEDEGEM 2013-2018 Pagina 3 
 

Een zelfde beeld kan gemaakt worden in het onderwijslandschap, waar de gemeente bewust geen eigen school 
organiseert, maar samenwerkt met bestaande onderwijsinstellingen. Ook de samenwerking tussen gemeenten 
vinden wij belangrijk. Het engagement in MIDWEST en in de Inter Lokale Vereniging Midwest, kunnen 
onverminderd voortgezet worden. Het gemeentebestuur ziet vooral mogelijkheden in het gemeenschappelijk 
organiseren van logistieke en ondersteunende diensten. De essentiële beslissingen, die behoren tot de 
kerntaak van de gemeente, dienen echter zoveel mogelijk te gebeuren door organen die rechtstreeks onder de 
controle van de gemeenteraad en college van Burgemeester en Schepenen staan. In die zin stellen wij ons 
kritisch op ten aanzien van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die soms door hun te grote schaal, te 
ver van de gemeente en van de mensen komen te staan. Een gemeente besturen is ook denken op lange 
termijn. Het voorliggend beleidsplan bevat dan ook heel wat elementen die slechts in een verre horizon 
kunnen gerealiseerd worden. 
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2. GEMEENTEBELEID PER BELEIDSSECTOR EN BELEIDSTHEMA 

2.1. BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND 
De bereikbaarheid via het digitaal platform moet worden uitgewerkt. De vernieuwing van de website moet 
toelaten dat mensen beter dan vandaag hun aanvraag tot het bekomen van documenten digitaal kunnen laten 
verlopen. Dit bespaart tijd en ook heen en weer geloop. Voor mensen die het willen, garanderen wij echter ook 
in de toekomst de traditionele dienstverlening via de papieren weg. 

De vliegende ambtenaar voor mensen die niet zelf naar het gemeentehuis kunnen komen, is een succes. Dit 
systeem wordt in stand gehouden.  

Het installeren van een postbus in de deelgemeenten, voor het overmaken van documenten aan de gemeente, 
wordt onderzocht. (Greta inventariseert documenten die daarvoor in aanmerking komen). 

Door de toetreding van de gemeente in het intercommunaal crematoriumbeheer PSILON, komt de gemeente 
tegemoet aan de stijgende vraag naar mogelijkheid tot crematie. Bovendien biedt het crematorium ook een 
neutrale afscheidsruimte aan voor onze inwoners die dit wensen. 

Concreet: 

- De digitale bereikbaarheid van de bevolkingsdienst wordt versterkt. 

- De vliegende ambtenaar, die mensen helpt die niet naar het gemeentehuis kunnen komen, wordt verder op 
pad gestuurd. 

 

2.2. POLITIE EN HULPDIENSTEN 
Veiligheid is één van de belangrijkste kerntaken van een gemeente. Het organiseren van de ondersteuning op 
een bovengemeentelijke schaal mag geen afbreuk doen aan de dienstverlening voor onze inwoners. 
Integendeel zelfs, de dienstverlening moet erop verbeteren. De evolutie naar een hulpverleningszone met 
brandweer, politie en dienst 100 als belangrijkste pijlers moet een sterke en efficiënte dienstverlening 
garanderen voor de toekomst. Ook hier is het een zaak om de ondersteunende diensten gezamenlijk te 
organiseren, teneinde meer ruimte te maken voor het echt ten dienste staan van de mensen. 

De grootste ontwikkeling heeft zich de jongste jaren voorgedaan op het vlak van de brandweer. Ledegem 
maakte de overstap van de brandweerzone Roeselare naar de brandweerzone Kortrijk. Deze laatste werd 
omgedoopt tot de zone Fluvia. Samenwerking op vlak van ICT, brandvoorkomingsadviezen,... zullen een 
kwalitatieve dienstverlening vanuit de brandweer op termijn veilig stellen. Het gemeentebestuur vindt de 
aanwezigheid van een sterke brandweerpost in de eigen gemeente een must. Het vertrouwen in het korps 
heeft ook zijn uiting gekregen in de aankoop van een nieuwe elevator. 

Dankzij het engagement van vele ambulanciers en de (financiële) steun vanuit onze gemeente, met een 
(financiële) inbreng van buurgemeente Lendelede, is er een permanentiedienst opgericht voor de dienst 100. 
Permanent zijn er 2 ambulanciers aanwezig in het brandweerarsenaal, klaar om uit te rukken bij een oproep. 
Iedere inwoner van onze gemeente wordt daardoor in de kortst mogelijke tijd op een professionele manier 
geholpen bij een urgent medisch probleem. Deze dienstverlening willen wij bestendigen, al dan niet 
opgenomen in het verband van de hulpverleningszone. De aankoop van een nieuwe ambulance wordt 
voorzien, er wordt gepoogd een federale subsidie te verkrijgen voor deze aankoop. 
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De politie blijft zich open stellen voor opmerkingen en suggesties vanuit de bevolking. Daarvoor werden 
verschillende politiecafés en steekproefsgewijze enquêtes uitgevoerd. Met de prioriteit, aangegeven door de 
mensen, moet terdege rekening gehouden worden bij de opmaak van het nieuwe, zonale veiligheidsplan. 

Het Buurt InformatieNetwerk (BIN) wordt verder ondersteund. Dit is een belangrijke schakel in het 
veiligheidsgevoel voor de inwoner in het algemeen en de handelaar specifiek. Het snel signaleren van malafide 
praktijken werkt proactief. 

Het Rode Kruis is een belangrijke partner in het niet urgent medisch kader. De inspanningen die geleverd 
worden om zoveel mogelijk mensen de basiscursus EHBO te laten volgen moet worden verder gezet. Ook de 
aanwezigheid van de vrijwilligers van het Rode Kruis op diverse activiteiten van verenigingen is een belangrijke 
meerwaarde voor het veiligheidsgevoel. 

De problematiek van wat soms oneerbiedig hangjongeren genoemd wordt, is een dubbele aangelegenheid. 
Enerzijds is er de taak van controle door de politie. Anderzijds is er de verantwoordelijkheid bij gemeente en 
ouders tot het bieden van kansen en bezigheden voor een moeilijke leeftijdscategorie. 

De drugproblematiek willen wij streng aangepakt zien. Dit betekent dat de recherche van de lokale politiezone 
daar een prioriteit moet aan geven.  

Concreet: 

- Verdere ondersteuning van brandweer en hulpverleningsdiensten 

- Aankoop nieuwe ambulance 

- Een politie op maat van de mensen, een politie die beschikbaar, bereikbaar en dienstbaar is. 

 

2.3. OPENBARE WERKEN 
Verdere verbeteringen in de organisatie van het technisch personeel zullen in overleg met het personeel 
geïmplementeerd worden. De eigen technische dienst moet zich ontwikkelen in de richting van een 
interventiedienst, die de kleinere werken vlot aankan. Grotere werken dienen te worden uitbesteed aan 
aannemers. 

De aanpak van onderhoud en herstel van wegen en voetpaden werd geobjectiveerd, door het laten opmaken 
van een toestandsanalyse door een studiebureau deze wordt geactualiseerd en uitgebreid met de fietspaden. 
Het jaarlijks voorziene budget van 250.000 EUR voor wegen en infrastructuur zal worden opgetrokken. De 
afstemming (synergie) van wegenwerken met rioleringswerken en werken aan nutsleidingen (zoals 
ondergronds brengen openbare netten, uitbreiding gasnet) blijven verder een belangrijk aandachtspunt. Dit 
betekent echter wel dat op bepaalde plaatsen iets langer moet gewacht worden dan op het eerste zicht 
verantwoord lijkt. Vb. een slechte trottoir kan niet meteen worden vernieuwd, wanneer binnen korte termijn 
rioleringswerken of werken aan de nutsleidingen voorzien zijn. 

Ieder gesignaleerd plaatselijk probleem krijgt de nodige aandacht en wordt afgetoetst aan bovenvermeld 
criterium.  

Concreet: 

- Verdere uitbouw van een performante eigen technische (interventie)dienst. 

- Aandacht voor synergie tussen openbare werken, rioleringswerken en werken aan nutsleidingen. 

- Blijvende aandacht voor ieder gesignaleerd probleem. 
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2.4. PATRIMONIUM 
Het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur en gebouwen blijft een prioriteit. Het energieverbruik werd 
aangepakt door gerichte investeringen en door een betere afstemming van de periode van gebruik op de duur 
dat de verwarming werkt. Er wordt verder ingezet op duurzame energie investeringen zoals zonneboilers, 
isolatie,... 

Het nieuwe zaalreservatiesysteem moet op termijn toelaten om ook van thuis uit zalen te boeken of materiaal 
te reserveren als extra service. 

Op vlak van nieuwe infrastructuur wordt er vooral ingezet op de accommodatie in de deelgemeente Rollegem-
Kapelle. De gemeente zal, indien enigszins haalbaar, het Capellegoed verwerven, al dan niet via de procedure 
van onteigening voor openbaar nut. Er wordt geopteerd voor een nauwe samenwerking met de school te 
Rollegem-Kapelle (scholengemeenschap). De gemeente is bereid om, naar het voorbeeld van de samenwerking 
met de Kring te Ledegem, ook hier een financiële participatie te doen, teneinde een zaal met capaciteit van 
ongeveer 150 personen ter beschikking te kunnen stellen aan het verenigingsleven. De uitbreiding of 
herbestemming van de Kobbe, het oude schoolgebouw en het oude gemeentehuis, de toekomst van de Merel 
(lokaal muziek Rollegem-Kapelle), worden gekoppeld aan vooruitgang in het dossier van het Capellegoed. 

De toekomst van het schoolgebouw op de hoek van de Rollegemstraat en Sint-Eloois-Winkelstraat (eigendom 
van de gemeente) wordt in overleg met de scholengemeenschap bepaald. De snelheid van herlokalisatie van 
de basisschool naar de Hugo Verriestlaan is daar nauw mee verbonden. Deze snelheid wordt bepaald door het 
verkrijgen van de noodzakelijke Vlaamse subsidies via AGEON. De gemeente kan in dit project participeren ten 
behoeve van een locatie voor het kunstonderwijs. 

Op de statiekoer wordt verlichting worden. De provincie werkt aan de opmaak van een lichtplan, dat nadien 
door de gemeente kan worden uitgevoerd. 

 

2.5. WATERBELEID 
Het waterbeleid is een beleid dat gestoeld is op 2 pijlers, enerzijds het beleid van de waterkwaliteit, anderzijds 
het beleid van de waterkwantiteit. 

Ledegem heeft het rioleringsbeleid in eigen handen gehouden. Dit is tot op vandaag de goede keuze. Bij aanleg 
van gesubsidieerde rioleringen dient overgegaan te worden tot afkoppeling op privé domein. Gelet op de 
directe link met het verkrijgen van de Vlaamse subsidie opteert het gemeentebestuur er voor om de kostprijs 
van deze afkoppeling ten laste te nemen van de gemeente. Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) is in 
opmaak bij de VMM. Daarin zal staan welke de prioritair aan te pakken zones zijn voor vernieuwing van de 
riolering. De openbare werken in de gemeente worden daar zo goed als mogelijk op afgestemd. 

In het kader van de wateroverlastproblematiek zijn reeds waardevolle inspanningen geleverd zoals: 

- Aanleg bufferbekken Kleine Izegemsestraat + ontlasting riolen van het hemelwater afkomstig uit Kleine 
Izegemsestraat (afkoppeling Groenestraat). 

- Afkoppeling hemelwater afkomstig van Het Lindeke, Stenen Stampkot en Bunderhof, met aanleg van bypass 
tussen Kapelstraat en Muizelstraat. Daardoor worden de grote grachten langsheen de Muizelstraat als 
buffers gebruikt. 

- Optimalisering van de bypass tussen Fabriekslaan en Papestraat, met aanleg van een degelijke gracht. 
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Deze investeringen hebben hun waarde bewezen doch deze zijn nog steeds niet afdoende, verdere aanpak 
dringt zich op in samenspraak met Vlaams Gewest en Provincie werden volgende afspraken reeds gemaakt. 

Concreet: 

- Uitbreiding van het bufferbekken aan de Kleine Izegemsestraat met een offline bekken van 10.000m³. 

- Indijken van de Hemelhoek en voorzien in een grote pomp om het rioleringsstelsel van Ledegem onder 
controle te houden (Vlaams Gewest). 

- Uitvoering van proefproject samen met Provincie en VLM, om water op te houden in hoger gelegen 
grachten in omgeving Kortwagenstraat en omgeving Gootstraat. 

- Aanleg by-pass tussen Papestraat en Heulebeek. 

 
Een permanente opvolging van punctuele wateroverlastproblemen en het voorzien in de mogelijke aanpak 
ervan zoals daar zijn: St-Katherinepad, Begijnestraat, Oude Lendeleedsestraat. 

- Stimuleren van de aanleg van grachten versus inbuizingen. 

- Toepassing van de strengste norm van buffering bij de aanvraag van bijkomende verhardingen. 

 

2.6. LANDBOUW- EN PLATTELANDSBELEID 
Het verder organiseren van een performante schattingscommissie is een belangrijke taak van de gemeente, in 
casu de burgemeester.  

De land- en tuinbouwraad moet verder kansen tot ontwikkeling krijgen. Hij speelt zijn rol in de sensibilisering 
van land- en tuinbouwers (vb. actie modder op de weg) en is het adviesorgaan voor de gemeente in alles wat 
raakvlakken heeft met land- en tuinbouw. 

 

2.7. FINANCIËN 
De strategie van afbouw van de schuld moet verder gezet worden. Tussen 2007 en 2013 werd de 
gemeentelijke schuld verminderd van 14 miljoen EUR tot 8,7 miljoen EUR, een vermindering van 5,3 miljoen 
EUR of 38%. De schuldratio1 zal daarmee voor het eerst sinds zeer lang de 1 benaderen. 

Het nieuwe boekhoudsysteem van beleids- en beheerscyclus zal sowieso een orthodoxer financieel beleid 
opleggen. Net op tijd werd een voldoende zuinig beleid gevoerd. Ledegem is in de vorige legislatuur klaar 
gemaakt om de uitdaging van de toekomst aan te kunnen. En deze zijn niet min: 

- Verder stijging van de pensioenbijdragen voor de statutaire ambtenaren.  

- De rioleringsproblematiek die grote (ondergrondse) investeringen zal vergen. 

- De verdere afbouw van inkomsten uit dividenden van energie intercommunales. 

 
Dank zij de reeds geleverde inspanningen en de ambitie om dit zuinig beleid verder te zetten maakt het 
gemeentebestuur zich sterk om deze uitdagingen aan te kunnen zonder de belastingen te verhogen. 

  

                                                                 
1 Schuldratio = totale schuld van de gemeente / inkomsten van de gemeente gedurende 1 jaar 
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Concreet: 

- Geen nominale verhoging van de schuldenberg over de legislatuur, waardoor de schuldratio verder 
verlaagt. 

- Behoud van de belastingstarieven 8% aanvullende personenbelasting en 1600 opcentiemen onroerende 
voorheffing.  

 

2.8. VERKEER EN MOBILITEIT 
Verkeersveiligheid blijft één van de belangrijkste prioriteiten van het gemeentebeleid. Op de lokale wegen 
behoort dit beleid ook tot de bevoegdheid van de gemeente. Concreet betekent dit dat alle wegen in Ledegem, 
met uitzondering van de Provinciebaan en de autosnelweg E403 op vlak van verkeersbeleid, tot de 
gemeentelijke bevoegdheid behoren. 

Werken aan verkeersveiligheid kan enerzijds gebeuren via het optimaliseren van verkeerssignalisatie (vb. 
aanduiding voorrang van rechts, extra zebrapad,...) en aanpassen van verkeerssituaties (vb. verandering van 
voorrangsregels op bepaalde kruispunten), anderzijds gaan de grootste aanpassingen gepaard met zware 
infrastructurele werken. Ook hier willen we de synergie met rioleringsbeleid en nutsleidingsinfrastructuur 
optimaal benutten. 

Er werd ingezet op verkeersveiligheid via het instappen in het octopusplan en het programma veilig naar 
school. Dit is zichtbaar in de schoolomgevingen, maar ook specifiek in de lesprogramma's wordt de 
verkeersopvoeding van de kinderen daardoor verbeterd. De schoolomgevingen zijn zichtbaarder en veiliger 
gemaakt met octopuspalen en nu ook met aanduidingen van oversteekplaatsen in de Rollegemstraat en de 
Sint-Eloois-Winkelstraat.  

De werkgroep B-run wordt verder ondersteund als speerpunt in het werken naar een grotere 
verkeersveiligheid voor de kinderen. 

De gemeente stapt in in het SAVE Charter, met als doen het behalen van het SAVE label. 

Gemachtigde opzichters worden vlot ingezet bij publieke manifestaties.  

Op een aantal plaatsen kunnen er nog zebrapaden bijkomen. Dit wordt overal bekeken in evenwicht met de 
parkeerproblematiek. 

Fietspaden worden geleidelijk verbeterd. Daarvoor wordt maximaal beroep gedaan op de middelen van het 
fietsfonds. De aanleg van het gescheiden fietspad tussen Ledegem en Wevelgem (Moorsele) moet snel 
gerealiseerd worden. De aanleg van het gescheiden fietspad tussen het centrum van Rollegem-Kapelle en 
Roeselare is een volgend project. Een eerste fase tot aan de Geuzesmisse willen wij realiseren in synergie met 
het rioleringsproject. De tweede fase tot aan de grensscheiding met Roeselare volgt kort daarna. 

De verbinding tussen Sint-Eloois-Winkel en Rollegem-Kapelle blijft een teer punt. Noodzakelijke verbreding van 
de weg voor de aanleg van een gescheiden fietspad is niet evident gelet op het overstromingsgebied de Gavers. 
Toch moet gezocht worden naar een methode om de fietsvriendelijkheid daar te verbeteren. De betere 
aanduiding van het fietspad met emblemen van fietsers is maar een eerste kleine stap geweest. De 
mogelijkheid voor de aanleg van een licht verhoogd fietspad in gekleurd asfalt wordt onderzocht. 

De aanpak van de druk bereden Fabriekslaan staat op de prioriteitenlijst. Ook hier is een synergie nodig met de 
aanpak van de rioleringen, in functie van de uitbreiding van de KMO zone de Vierschaere. 
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Er wordt veel aandacht gericht naar de fietser. De aandacht voor fietsstallingen op plaatsen waar overgang van 
fiets naar openbaar vervoer kan gebeuren, wordt verscherpt. 

Langs de Provinciebaan wordt gepleit bij de wegbeheerder om het fietspad een afzonderlijke kleur te geven. 
Daardoor zou een duidelijker onderscheid kunnen gemaakt worden met de rijbaan en een duidelijk signaal 
kunnen gegeven worden ter voorkoming van parkeren op het fietspad. 

Voor de afwikkeling van het zwaar vervoer afkomstig van het Lindeke werd de Muizelstraat breder gemaakt, 
zodat een goede verbinding naar het hoofdwegennet via de industriezone Gullegem-Moorsele mogelijk is. 

Na de afspraak met Izegem, om het zwaar verkeer naar het Lindeke niet meer door de centra van de 
Bosmolens en Sint-Eloois-Winkel te sturen, is er ook een gelijkaardige afspraak nodig met Roeselare voor wat 
hun deelgemeente Oekene betreft. De bereikbaarheid van het Lindeke via het industrieterrein Gullegem-
Moorsele is mogelijk, mede gelet op de verbreding van de Muizelstraat.  

Met het oog op de verkeersveiligheid worden de grasbermen tijdig gemaaid. Ook sneeuw en ijzelvrij houden 
van de wegen blijft een belangrijke prioriteit. 

 

2.9. INSPRAAK 
Adviesraden moeten hun rol als adviesorgaan duidelijk verder spelen. Een advies is belangrijk, maar blijft een 
advies aan het bevoegde politieke orgaan. Het politieke orgaan, dat een advies niet volgt, moet dit wel met 
reden omkleden. 

Bewonersvergaderingen bij werken over veranderingen in hun woonomgeving zijn van groot belang en moeten 
verder frequent worden georganiseerd. Ook hier wordt de inbreng van de bevolking au serieux genomen. 

 

2.10. RUIMTELIJKE ORDENING 
De selectie van de 3 woonkernen op provinciaal niveau is bepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden van 
onze gemeente. De gemeente pleit niet voor een ongebreidelde uitbreiding van woon- en industriezones. We 
zijn ons bewust van de taak, die Ledegem heeft in het openhouden van de laatste open ruimte tussen het 
stedelijk gebied van Roeselare en het stedelijk gebied van Kortrijk. Zuinig ruimtegebruik en kerngebonden 
benadering zijn de uitgangspunten. Het is de taak van de gemeente om de 3 kernen (Ledegem, Sint-Eloois-
Winkel en Rollegem-Kapelle) leefbaar te houden. Dit impliceert voor alle drie de deelgemeenten de 
mogelijkheid tot het realiseren van een beperkt woonprogramma. Ook voor Rollegem-Kapelle is dit een 
essentieel element om de kern toekomstgericht te laten evolueren. Ons pleidooi voor dit beperkt 
woonprogramma heeft gehoor gevonden bij de provincie. Wij zullen er ook voor pleiten om dit te verankeren 
in de definitieve wijziging van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. In het woonaanbod dient een 
voldoende sociale mix aanwezig te zijn. Wij willen bijzondere aandacht besteden aan de jonge tweeverdieners, 
die net buiten de grens vallen, om aanspraak te maken op sociale huisvesting. Ook voor hen dient er 
huisvestingsmogelijkheid te zijn. Er moet ruimte gecreëerd worden voor het bouwen van een RVT in Sint-
Eloois-Winkel. 

De inbreiding (benutten van vrijliggende stukken in de centra van de gemeente) wordt verder gestimuleerd. In 
navolging van het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) voor het centrum van Ledegem, waardoor nu nieuwe 
woonontwikkeling ontstaat o.a. in de Sint-Eloois-Winkelstraat worden gelijkaardige RUP's afgewerkt voor de 
kern van Sint-Eloois-Winkel en Rollegem-Kapelle, met een mooie ontwikkeling op de site Verloo (hoek 
Nieuwstraat - Gullegemsestraat) in het vooruitzicht.  
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De gemeente faciliteert daar door de stedenbouwkundige randvoorwaarden vast te leggen, waarbinnen de 
ontwikkeling kan gemaakt worden. Ook de tweede fase van het St-Hubrechtsplein, met de aanpalende site 
Gedelux moet een definitieve wending krijgen. Het opmaken van een toekomst voor het schoolgebouw na de 
herlocalisatie van de school in de Kloosterstraat, moet nu reeds meegenomen worden in het plan van aanpak. 
Voor de gemeente blijft het open karakter van het St-Hubrechtsplein een essentieel gegeven. Dit betekent dat 
de toekomstige ontwikkeling op het huidig openbaar domein slechts beperkt zal zijn en bijkomende 
groenaccenten moeten ingebracht worden. Ook voor Rollegem-Kapelle moet met zorg omgegaan worden met 
de beschikbare open ruimte in het centrum van de gemeente. Ongebreidelde woonontwikkeling op de site 
Capellegoed is niet aangewezen, een evenwicht tussen open ruimte, cultuurhistorische, heemkundige waarde 
en wonen, moet daar gevonden worden. Dit betekent dat de beschermde hoeve moet behouden blijven. 

De problematiek van de Provinciebaan moet worden aangepakt. Vanuit de gemeente en de politiezone werden 
reeds grote inspanningen gedaan naar extra controle, ter verbetering van de verkeersveiligheid. Het is 
betreurenswaardig dat de provincie zich niet wil in schrijven in de filosofie van oplossingsgericht denken, 
waarbij gekeken wordt of de knelpunten op verkeerstechnisch vlak niet kunnen worden opgelost via een 
ruimtelijke aanpak (=meer ruimte bieden aan de autohandelaar, vb. achteraan of naast zijn perceel). Reeds 10 
jaar is de provincie bezig met inventarisatie en plannenmakerij, voor ons krijgen ze een dik herexamen. Het is 
een gemiste kans om de dynamiek van de autohandel, die zo specifiek is (was) voor de baan Menen-Roeselare, 
niet te willen sturen, maar te willen breken. Economische en andere omstandigheden van niet ruimtelijke aard 
hebben het de autohandel ondertussen ook zeer moeilijk gemaakt. Voor ons is autohandel een eervolle 
bezigheid, de verkeersveiligheid langs de baan moet echter nog verder worden aangepakt en verbeterd. 

Concreet: 

- Verdere ontwikkeling van onze 2 ambachtelijk zones (het Lindeke en de Vierschaere). 

- Ontwikkeling van de verkaveling aan de Boomlandstraat te Ledegem en verder werken aan beperkte 
nieuwe mogelijkheden voor woningbouw te Sint-Eloois-Winkel en Rollegem-Kapelle. 

- Beperkte herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan in functie van het gewijzigd provinciaal 
ruimtelijk structuurplan die bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden in de 3 deelgemeenten toelaat. 

 

2.11. LOKALE ECONOMIE 
Er dient ingezet te worden op versterking van de handel in de kernen van de gemeente. De ruimtelijke 
uitvoeringsplannen voor de centra van de 3 deelgemeenten, gemaakt of in opmaak, zijn daarbij de eerste stap. 
Er moet verder gegaan worden in de selectie van zones waarbinnen de handel extra ondersteuning kan krijgen. 
Dit moet worden uitgewerkt binnen het forum lokale economie. 

Ontwikkeling van bedrijvigheid in onze gemeente dient in de eerste plaats gefocust te worden op de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de bestaande bedrijven. Ook al zijn ze gegroeid buiten de schaal van de 
gemeente, wij willen hen de kansen geven op verdere ontwikkeling. Voor nieuwe bedrijven ligt het 
hoofdaccent op de kleine KMO. Voor de zelfstandige ondernemer, die verder wil groeien, willen wij in onze 
gemeente ruimte bieden. De goede ligging van onze gemeente tussen Kortrijk en Roeselare, op een boogscheut 
van Brugge en Ieper maakt Ledegem aantrekkelijk voor dergelijke bedrijven. Zowel productiebedrijven met 
afzet in de omliggende stedelijke gebieden als de traditionele "stielmannen" die o.a. "de stad" bedienen, 
vinden hier hun gading. Er dient bovendien onderzocht te worden of deze meerwaarde van ligging ook niet kan 
benut worden voor een ontwikkeling van de tertiaire sector. 
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Er moet verder ingezet worden op het voorzien van parkeergelegenheden in de onmiddellijke nabijheid van 
handelszaken. Het kunnen parkeren in de zeer onmiddellijke omgeving is één van de voordelen, die een 
handelszaak in een kleine landelijke kern heeft ten opzichte van een handelszaak in een stedelijke winkelstraat. 
Dit sterke punt moet een troef blijven. 

Het maken van afspraken bij hinderlijke openbare werken zal in de toekomst aan belang toenemen, gelet op de 
rioleringsproblematiek en de werken die daarvoor nog moeten worden uitgevoerd. Wij willen inzetten op 
goede communicatie en organisatie, om zodoende het effect van de hinder zo klein mogelijk te kunnen 
houden. 

Samenbrengen van lokale ondernemers blijft een belangrijk aandachtspunt. Er moet verder gezocht worden 
naar de goede formule om onze ondernemers samen te brengen en ervaringen te laten uitwisselen. Op deze 
wijze kunnen samenwerkingen ontstaan. 

De invoering van een lokale ondernemers award wordt overwogen. Dit kan concreet worden uitgewerkt in het 
economisch forum. 

Ondernemingseducatie of het tonen aan de schoolgaande jeugd hoe een ondernemer en een onderneming 
werkt, wordt nu recent gesubsidieerd via een bezoekreglement, naar analogie van het reglement voor een 
bedrijfsbezoek aan een land- en tuinbouwbedrijf. Wij willen de klassen stimuleren om een bezoek te brengen 
aan ondernemingen. Daarmee willen wij ons steentje bijdragen in de waardering voor de technische- en 
beroepsopleidingen. 

De dienst grondgebiedszaken moet functioneren als ondernemersloket en beschikbaar zijn voor de lokale 
ondernemer. Zodoende worden de ondernemers zo snel als mogelijk geholpen en de weg gewezen voor een 
oplossing van hun vragen. 

 

2.12. ENERGIE EN LEEFMILIEU 
Er wordt in samenwerking met het stadslandschap regio Roeselare gezocht naar het afstemmen van behoefte 
aan hout bij particulier geïnteresseerden en eigenaars van knotbomen, waarbij de particulieren bomen kunnen 
knotten met het hout als vergoeding. 

Het uitgewerkte plan van de omgeving van het gemeentehuis wordt gerealiseerd. 

De gemeente zet de ingeslagen weg van pesticidenreductie verder. Daartoe worden openbare plaatsen verder 
ingericht in functie van efficiënt mogelijk onderhoud zonder gebruik van chemische producten. 

Het onderhoud van de openbare domeinen o.a. begraafplaatsen krijgen verder veel aandacht. De herinrichting 
van de begraafplaats te Ledegem wordt stapsgewijs verder afgewerkt. 

De zwerfvuilactie, die jaarlijks wordt georganiseerd vanuit de MINA raad, wordt verder gezet. Streng optreden, 
sanctioneren en sensibiliseren rond deze problematiek blijft een prioriteit. 

De verdere uitbreiding gasnet wordt gepromoot. 

De Ledegemse bevolking is kampioen van de selectieve afvalinzameling in de regio. Niet aflatende 
sensibilisering via de Ledegemse infogids en de IVIO afvalkrant blijven noodzakelijk.  

Via de toetreding tot de INFRAX ESCO diensten wordt het energiebeheer van de gebouwen nog beter 
opgevolgd. Ledegem was één van de eerste West-Vlaamse gemeenten, die beschikte over 
energieprestatiecertificaten voor de gemeentelijke gebouwen. 
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De opportuniteit van de aankoop van elektrisch aangedreven voertuigen wordt onderzocht, dubbele subsidie 
met hogere overheden moet worden bekeken.  

De uitbouw van het energieloket waarbij een factuurscan van het energieverbruik wordt uitgevoerd moet 
leiden tot de goedkoopste energieleverancier. Bovendien wordt ook de kans gegeven tot instap in de 
groepsaankoop van de provincie. 

De gemeentelijke subsidie van warmtepompen en zonneboilers wordt verder gezet. Het nut en belang van de 
gemeentelijke subsidie moet in deze context afgewogen worden (cfr. situatie fotovoltaïsche zonnepanelen). 

In groenbeleid wordt verder gezocht naar het opnemen van groene elementen bij straatrenovaties vb. 
Hemelhoek. Op openbare plaatsen worden verder kwaliteitsvolle bomen aangeplant. Er werden de voorbije 6 
jaar heel wat duurzame bomen aangeplant. Op verschillende plaatsen zijn de bomen langs openbare wegen 
kaprijp. Deze willen we vervangen door meer kwaliteitsvolle exemplaren.  

De aandacht voor bebloeming in de gemeente wordt aangescherpt. Voor de bebloemingsactie wordt 
uitgekeken naar een nieuwe formule.  

De problematiek van de geluidsoverlast langs de E403 wordt samen met het Vlaams Gewest verder 
onderzocht. 

 

2.13. GEZIN EN SENIOREN 
Kinderopvang is een belangrijk item. Wij zien de rol van de gemeente vooral in het ondersteunen en 
begeleiden van private kinderopvang en ondersteuning van de rol van de scholen in deze. De gemeente heeft 
niet de taak om deze private initiatieven te beconcurreren met eigen initiatief, maar heeft een belangrijke rol 
in de coördinatie en het wegwijs maken van mensen die willen starten met kinderopvang en ondersteunen van 
bestaande initiatieven. Het LOK (lokaal overleg kinderopvang) moet zijn rol daarin verder spelen. 

In de wegwijzer wordt een infopunt opvoedingsondersteuning opgericht. Met doorverwijsfunctie naar diverse 
actoren die "opvoeding ondersteunen" vb drugproblematiek, pestgedrag,... 

Voor de verdere uitbouw van het dienstencentrum de Kring wordt naar meer synergie gezocht tussen werking 
van gemeente en OCMW en taken van de Kring. Dit zoeken gebeurt steeds in nauw overleg met de 
seniorenverenigingen. Het "woonzorgproject" is een goed voorbeeld van nauwe samenwerking tussen deze 
partners. 

De gemeente doet een tussenkomst in het vervoer van en naar het dagverzorgingscentrum in Ledegem. Deze 
vergoeding wordt opgetrokken. 

Het voorzien van voldoende betaalbare woongelegenheden voor senioren is een belangrijk aandachtspunt. Bij 
de bouw van sociale huurflats is er aandacht voor de specifieke noden van senioren. Er moet onderzocht 
worden of een specifiek toewijzingsreglement voor ouderen mogelijk is. Bovendien willen wij WZC Rustenhove 
steunen en helpen bij het vinden van een locatie voor het bouwen van serviceflats en een nieuwe 
inplantingsplaats voor een rusthuis en dagcentrum in de deelgemeente Sint-Eloois-Winkel. 

Er moet extra aandacht besteed worden aan kleine ruimten voor inrichting als speelmogelijkheid voor 
kinderen. Voor de deelgemeente Rollegem-Kapelle worden een aantal pistes verder onderzocht om een 
speelpleintje te creëren. 
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Een permanente evaluatie van het subsidiereglement voor levenslang wonen is noodzakelijk. Het stimuleren 
om ouderen langer in hun woning en/of vertrouwde omgeving te kunnen laten wonen is belangrijk. 

Thuiszorg(diensten) op maat van de mensen worden ondersteund. De bijdrage van de gemeente moet 
rechtstreeks ten goede komen en zichtbaar zijn voor de Ledegemnaren. 

 

2.14. GELIJKE KANSEN EN ANDERSVALIDEN 
De gemeente staat voor een zorgzame maatschappij. Dit betekent dat wij mensen, die het moeilijker hebben, 
ook kansen willen geven. In het personeelsbestand is er aandacht voor mensen met een beperking. Bovendien 
vinden wij het belangrijk dat ook voor mensen die het moeilijker hebben, de gemeente als stageplaats of als 
plaats voor het beoefenen van een vrijwillig engagement kan dienen, wanneer dit past in de opleiding of 
begeleiding van de betrokkenen. In het verleden zijn daar voorbeelden van, ook voor de toekomst willen wij dit 
bestendigen en desgevallend uitbreiden. 

De ruimtes voor andersvaliden op openbare parkeerplaatsen worden gecontroleerd op de efficiëntie van hun 
ligging. Wat het aantal betreft richten wij ons naar de betreffende suggesties vanuit de hogere overheid. Het 
voorzien van een parkeerplaats voor iemand met een handicap in het straatbeeld (aan de woning) wordt 
afgewogen tegenover de bestaande reglementering van hogere overheden. Op plaatsen waar de inwoner 
voldoet aan die criteria wordt een dergelijke parkeerplaats voorzien. Deze kan desgevallend terug 
weggenomen worden op het ogenblik dat de rechthebbende persoon met een handicap verhuist. 

Voor de toegankelijkheid van de openbare gebouwen is in het verleden reeds veel aandacht geweest. Het feit 
dat de administratieve gebouwen vrij recent gebouwd zijn, zorgt er ook voor dat deze ook getoetst zijn aan de 
toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Echter het voorzien en eventueel verbeteren van 
toegankelijkheid van openbare gebouwen blijft een permanent aandachtspunt.  

Voor de administratieve rompslomp waar andersvaliden specifiek mee geconfronteerd worden, willen wij het 
woonzorgloket verder uitbouwen. 

Bij heraanleg van voetpaden zal nog meer aandacht besteed worden aan de specifieke noden van 
andersvaliden. 

Het systeem van logistieke ondersteuning bij organisaties door verenigingen voor mensen met een handicap en 
senioren wordt behouden. 

 

2.15. FEESTELIJKHEDEN 
De afschaffing van het standgeld voor kermiskramen te Rollegem-Kapelle heeft er mee toe bijgedragen dat 
deze kermis heropleeft. Ook in de andere deelgemeenten willen wij dit standgeld afschaffen.  

Het reglement voor de organisatie van buurtfeesten, waarbij een éénmalige bijdrage van 100 EUR kon 
bekomen worden kende een succes. Meer dan 20 nieuwe initiatieven werden opgestart. De meerwaarde van 
dit initiatief om de sociale cohesie te bevorderen staat buiten kijf. Een jaarlijkse bijdrage aan dergelijke 
initiatieven zal ingevoerd worden.  

Er wordt geopteerd om een podiumwagen aan te kopen, eventueel in samenwerking met een buurgemeente. 

De formule van plein op stelten wordt herdacht.  
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11 juli viering wordt verder afwisselend in de 3 deelgemeenten georganiseerd, samen met de plaatselijke 
verenigingen, financieel ondersteund door gemeente en indien mogelijk aangevuld met de Vlaamse subsidies. 

De gemeente levert verdere medewerking aan de organisatie van braderieën en wil de creativiteit 
ondersteunen bij de organisatie van de Batjes in Ledegem.  

 

2.16. VRIJE TIJD 
De verenigingen zijn en blijven de centrale spil in de vrijetijdsbeleving te Ledegem. Ten aanzien van de 
verenigingen wordt gezocht om het systeem van subsidiëring vanuit de gemeente te vereenvoudigen. Wetende 
dat de vrijheidsgraden soms beperkt zijn door richtlijnen van hogere, aan de gemeente subsidiërende 
overheden. Gezien de Vlaamse overheid van plan is haar betutteling terug te schroeven, kan dit betekenen dat 
er in de toekomst mogelijkheden ontstaan om vereenvoudigingen door te voeren. Van zodra dat dit kan, zal 
daartoe in overleg met de verenigingen binnen de adviesraden, initiatief genomen worden.  

De bestaande initiatieven, die de jongste legislatuur opgestart zijn, worden hier niet herhaald, maar worden 
bestendigd. 

2.16.1. CULTUUR 
De vele culturele verenigingen zijn de motor van de cultuurbeleving in onze gemeente. Zij verdienen verder 
onze volle steun. Bovenop wordt er gezocht naar een formule om de podiumkunsten beter te ondersteunen, in 
samenspraak met een aantal geïnteresseerde verenigingen. 

De bibliotheek moet op termijn uitgroeien tot een kenniscentrum. De investeringen in boeken en dragers van 
digitale informatie willen wij minstens op peil houden. Het is de bedoeling om daarvoor in het delphi project 
van de provincie te stappen. De gemeente maakt ook verder maximaal gebruik van het interbibliotheek 
leenverkeer, georganiseerd en ondersteund vanuit de provincie. 

Het online raadplegen, reserveren, ontlenen en verlengen van de ontleenperiode kan vandaag reeds. Dit moet 
verder gepromoot worden. 

Het initiatief burgemeester kookt, waarbij jaarlijks een groep vrijwilligers in de kijker geplaatst wordt en 
gewaardeerd wordt, willen wij verder zetten. 

Erfgoed is een belangrijk item vanuit de slogan “erfgoed voor de mensen” en niet omgekeerd. 

2.16.2. SPORT 
Het sportgebeuren te Ledegem is en blijft in de eerste plaats een gebeuren vanuit verenigingen. De 
sportkampen in de schoolvakanties zijn een initiatief die op veel bijval kunnen rekenen. Er wordt gekeken of dit 
systeem nog kan worden uitgebreid.  

De aankoop van sportmateriaal in overleg met de verenigingen binnen de sportraad wordt bestendigd. 

Het eerste plein van Olympic Ledegem wordt uitgerust met een lichtinstallatie, teneinde het avondlijk gebruik 
voor jeugdploegen in diverse competities mogelijk te maken. 

De gemeente engageert zich verder om mee te werken aan de diverse initiatieven van BLOSO zoals bv. de 
sportweek ter promotie van de sportclubs. 
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De gemeentelijke sportdienst staat open voor nieuwe trends. De taak van de sportdienst is te functioneren als 
labo, teneinde eventueel nieuwe verenigingen te laten ontstaan. 

2.16.3. JEUGD 
De jeugdlokalen zijn op orde gesteld, in Ledegem in de nieuwbouw, met nu duidelijke afspraken over 
energiegebruik. In Sint-Eloois-Winkel werd een systeem gemaakt om het geld dat de Chiro zelf heeft 
geïnvesteerd in het lokaal terug te betalen over een langere periode. Aan het KSA lokaal is geleidelijk, met 
maximaal gebruik van de subsidies van het jeugdbeleidsplan, gewerkt aan kwalitatieve opwaardering en 
brandveiligheid van het gebouw. 

De speelpleinwerkingen hebben een nieuw elan gevonden. De gratis voor en na opvang zijn daar niet vreemd 
aan. Ook de gescheiden werking per leeftijdsgroep is een gevoelige verbetering. 

In Rollegem-Kapelle wordt een speelruimte met veilige speeltoestellen aangelegd. Er zijn hierover gesprekken 
lopende, deze dienen nog gefinaliseerd. 

De opgestarte intergemeentelijke tienerwerking ("MAKSIMUM") samen met Menen en Moorslede, 
ondersteund door de provincie wordt verder uitgebouwd. 

De jeugdhuizen hebben momenteel hun stek gevonden. De gemeente blijft dit op de voet volgen en is bereid 
inspanningen te leveren wanneer zich op het vlak van de huisvesting problemen of opportuniteiten zouden 
voordoen. 

Om de participatie van kinderen uit kansarme gezinnen verder te garanderen, blijven de socupa middelen 
beschikbaar.  

2.16.4. TOERISME EN RECREATIE 
Ten behoeve van de wandelaars en de recreanten wordt er een veldwegenatlas opgemaakt. Deze atlas zal een 
overzicht geven van de bestaande veldwegen, die toegankelijk zijn voor wandelaars en/of fietsers. De 
gemeente zal zich engageren om de wegen van deze veldwegenatlas desgevallend aan te passen en verder te 
onderhouden. 

De 10.000 stappen wandelroute, de Oosthove wandelroute, de route Stenen vertellen, de heemkundige 
wandelroute te Sint-Eloois-Winkel, de Kapellekesroute,… de vele toeristische routes van de gemeente zullen 
nog meer gepromoot worden.  

De gemeente zal de aan gang zijnde ontwikkeling van een mountainbike route in samenwerking met de 
provincie en de gemeente Wevelgem afwerken.  

De heraanleg van de Kezelbergroute (spoorwegbedding Menen-Roeselare) zal nieuwe kansen geven in de 
gemeente naar recreatie. Bij de heraanleg wordt maximaal rekening gehouden met de verlangens van de 
aangelanden. Dankzij de inbreng van de gemeente is er in de nieuwe aanleg ook plaats voorzien voor ruiters en 
menners. Er wordt in overleg met de provincie en de gemeente Moorslede gezocht naar een verbinding tussen 
de provinciebaan en de kerk van Ledegem. 

Het stadslandschap regio Roeselare moet een nieuwe impuls krijgen, waardoor ze meer aandacht kunnen 
besteden aan de echte behoeften van de mensen. De omvorming naar een regionaal landschap kan enkel 
binnen een nieuw te scheppen kader, uit te werken door de provincie, in samenspraak met de deelnemende 
gemeenten, gezien deze bevoegdheid in het kader van het witboek van de bestuurlijke hervorming vanaf 2014 
zal toegewezen worden aan de provincies. 
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De herdenking van Wereldoorlog I biedt ook voor onze gemeente uitzonderlijke recreatieve en toeristische 
mogelijkheden. De gemeente moet daarop inspelen, gebruikmakend van de subsidiemogelijkheden vanuit de 
Vlaamse en provinciale overheden. Er is vandaag reeds gebruik gemaakt van deze middelen om de pill box te 
renoveren en een wandelroute te realiseren. Het verhaal van het oorlogsverleden wordt uitgewerkt in 
samenspraak met de Heemkundige kringen. Daarvoor zal een specifieke stuurgroep opgericht worden. 

De gemeente staat open om initiatieven in kader van het ontwikkelen en promoten van streekproducten te 
ondersteunen. 

 

2.17. ONDERWIJS 
De samenwerking met de basisscholen werd gestructureerd in het OOG (Overleg Onderwijs Gemeente). Dit 
loopt goed en moet bestendigd worden. 

De gemeente staat in voor de organisatie van het kunstonderwijs, onder de vorm van muziekonderwijs. Ook de 
opleiding woord en dans worden aangeboden. Voor het aanbieden van deze opleidingen wordt beroep gedaan 
op de kunstacademie van Izegem (voor het aanbod te Sint-Eloois-Winkel) en van Roeselare (voor het aanbod te 
Ledegem). Recent werd ook een kunstacademie aan het aanbod toegevoegd, door de oprichting van een eigen 
filiaal in onze gemeente. Ruim 100 kinderen volgen vandaag tekenles in eigen gemeente. Dit voedt de 
creativiteit van de kinderen en is zeer positief voor de algemene ontwikkeling. 

 

2.18. ICT 
De gemeenschappelijke informaticadienst van gemeente en OCMW wordt verder uitgebouwd. De 
gemeenschappelijke server infrastructuur was een eerste stap. Bedoeling is om het platform voldoende up to 
date te houden om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen bv. digitale bouwaanvraag,… 

 

2.19. COMMUNICATIE 
De gemeentelijke infogids blijft op maandbasis verschijnen. Hij moet verder evolueren en blijven vernieuwen. 

De sectorale digitale nieuwsbrieven zullen gemakkelijker kunnen opgemaakt en verspreid worden dankzij de 
vernieuwing en modernisering van de gemeentelijke website. Een maandelijkse algemene nieuwsbrief wordt 
eveneens verstuurd. Via mail en SMS zal de communicatie naar de burger nog versnellen. 

De communicatie via een info en inspraakvergadering is op basis van de vorige legislatuur positief geëvalueerd. 
Teneinde mensen voldoende inspraak te geven en de betrokkenheid van de burgers bij het beleid te 
bevorderen, zullen frequent info- en inspraakvergaderingen georganiseerd worden. 

2.20. INTERNATIONALE SAMENWERKING 
Wij stellen ons open voor internationale contacten. Nieuwe initiatieven worden afgetoetst op hun 
opportuniteit en haalbaarheid. 

Er wordt onderzocht of er kansen kunnen benut worden binnen het EUREGIO project.  
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2.21. PERSONEEL 
De organisatie van het personeelsbestand zal afgestemd worden op de nieuwe organisatie van de beleids- en 
beheerscyclus. 

Op termijn moet het personeel van gemeente en OCMW verder evolueren naar 1 organisatie, die werkt voor 
de inwoners van de gemeente. 

Vorming blijft een permanent aandachtspunt. Ook het uitwerken van de functieprofielen en de daaraan 
gekoppelde evaluatie wordt op punt gesteld, in het kader van het opgestarte diversiteitsplan. 

 

2.22. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
De gemeente gaat verder op de ingeslagen weg. Er komt een verfijning van het systeem waarbij de noordzuid 
raad per jaar 3 projecten kiest die financieel ondersteund worden. Deze projecten worden getoetst op hun link 
met Ledegem en hun meerwaarde voor de plaatselijke bevolking in het zuiden. Een project gaat steeds gepaard 
met een sensibiliseringsmoment in de gemeente. 

Het bewust maken van onze inwoners van de noordzuid problematiek blijft de hoofdopdracht. Verenigingen of 
individuen, die zich daarvoor engageren, verdienen verder de steun van de gemeente o.a. door gratis gebruik 
van gemeentelijke accommodatie. 

Het gebruik van faire trade producten wordt bestendigd. Bv. het gebruik van faire trade koffie, thee en fruitsap.  

 

2.23. WONEN 
In de huidige legislatuur werden 48 huurwoningen en 21 koopwoningen gerealiseerd door de sociale 
huisvestingsmaatschappijen. Daarnaast realiseerde het OCMW ook 3 huurappartementen. Via het sociaal 
verhuurkantoor kwamen 3 nieuwe locaties ter beschikking. 

Op korte termijn staan 46 huurwoningen en 27 koopwoningen op stapel. De realisatie van nieuwe 
verkavelingen in de Boomlandstraat en op inbreidingsprojecten in de gemeente zorgen daarnaast nogmaals 
voor meer dan 80 nieuwe woongelegenheden buiten het sociaal programma.  

Nieuwe woonmogelijkheden in de 3 deelgemeenten moeten op de planning komen voor de middellange 
termijn. Het is de bedoeling van de gemeente om daar snel aan verder te werken teneinde de eigen 
bevolkingsaangroei maximaal in eigen gemeente te kunnen opvangen. 

De woonkwaliteit verdient ook onze bijzondere aandacht. Wij blijven aandringen bij de sociale 
huisvestingsmaatschappijen om hun verantwoordelijkheid te nemen in de renovatie van de bestaande 
huurwoningen.  

De opvolging van de woonkwaliteit via de HRI (Huisvestingsdienst Regio Izegem) is een belangrijke meerwaarde 
voor de inwoners. 

Het bestaande systeem van huisvestingspremies willen wij bestendigen en verder communiceren naar de 
bevolking. Dit via de wekelijkse zitdagen van de woonwinkel in de Wegwijzer. 
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In het kader van het woonzorgproject, dat georganiseerd wordt in samenwerking met WZC Rustenhove, 
Huisvestingsdienst Regio Izegem en de provincie, wordt gezocht om de toenemende vraag naar “levenslang 
wonen” te beantwoorden. Dit is van groot belang gelet op de beperkte plaatsen in de woonzorgcentra en de 
verwachting van de mensen dat ze zo lang mogelijk in de eigen woning kunnen blijven wonen. Een heel 
belangrijk item, rekening houdend met de vergrijzing van de bevolking.  

De wooncommissie blijft het belangrijkste overleg tussen alle actoren op vlak van huisvesting in de gemeente. 

 

2.24. WELZIJN EN GEZONDHEIDSZORG 
Het systeem van sociale premies moet bij de tijd gebracht worden. Het totale budget moet geïndexeerd 
worden. Er is extra aandacht voor de bekendmaking van de premies, zodat iedereen krijgt waar hij recht op 
heeft. 

De tussenkomst in het vervoer voor mensen, die gebruik maken van de Winde, wordt verhoogd. 

De toenemende veréénzaming in onze maatschappij vraagt onze bijzondere aandacht. Het LEONAH project, 
waarbij vrijwilligers ingezet worden voor huisbezoeken, mindermobielencentrale, boodschappendienst,… moet 
verder worden aangemoedigd.  

Het GOT (gemeentelijk overleg thuiszorg), waarbij de individuele dossiers van zorgbehoevenden door de 
zorgverstrekkers beschouwd worden, staat vandaag nog in zijn kinderschoenen. Gelet op de meerwaarde van 
dit overleg moeten we dit kunnen versterken. 

Naast de taak en de rol van de professionele zorgverstrekker willen wij ook de mantelzorgers verder in het 
daglicht stellen. De aangepaste mantelzorgpremie, die er voor zorgt dat méér mantelzorgers kunnen 
ondersteund worden, moeten wij verder bekend maken. Niet alleen de financiële ondersteuning, maar ook de 
“opleiding” en begeleiding van de mantelzorgers is van belang. Hen samenbrengen, onderling laten uitwisselen 
en waarderen is belangrijk. 

 

2.25. SOCIALE ZAKEN EN OCMW 
Het lokaal sociaal beleidsplan vormt de basis voor het handelen. Dit plan wordt geactualiseerd en geïntegreerd 
in de BBC. 

De samenwerking met doorverwijzing tussen de dienstencheque onderneming van de PWA (de Seule) en de 
dienstencheque onderneming van de gemeente (OCMW) dient versterkt te worden.  

Het woonzorgloket wijst de senioren de weg in de ingewikkelde administratieve mallemolen. Zowel voor het 
begeleiden van mensen bij hun pensioenaanvraag, indicatiestelling,... als bij het bekendmaken van het ruime 
aanbod van mogelijk vrijwilligerswerk biedt dit een belangrijke meerwaarde. Het woonzorgloket willen wij 
bekend maken en uitbouwen. 

In het kader van de asielproblematiek krijgt de gemeente een taak toegewezen door de federale overheid. 
Deze taak willen wij correct opnemen. Dank zij het systeem van LOI (lokaal opvang initiatief) kunnen wij de 
financiële impact beperken. Wij willen de mensen, die aan de gemeente toegewezen worden, correct 
begeleiden. Belangrijk daarbij is echter het feit dat de procedures zo kort mogelijk moeten gehouden worden.  
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Dit is een federale materie. De jongste tijd gaat dit de goede richting uit. Door die snellere procedures kan de 
indruk wel ontstaan dat er méér asielzoekers in de gemeente zijn, maar dit is niet zo. Het totale aantal blijft 
ongewijzigd, maar de beschikbare plaatsen (23) worden op jaarbasis bekeken en door meer mensen ingevuld 
telkens voor een kortere tijd. 

Het huiswerkklasje HULAKIN voor kinderen van allochtone ouders is een meerwaarde om die kinderen ook hun 
ontwikkelingskansen te geven. 

Voor LEONAH wordt er gezocht naar bijkomende vrijwilligers. 

 

2.26. TEWERKSTELLING 
Ledegem is een gemeente met een zeer lage werkloosheidsgraad. Dit betekent echter niet dat de werklozen 
aan hun lot moeten worden overgelaten. Vooral werklozen uit kansengroepen vragen speciale aandacht.  

De werkwinkel staat ter discussie. Binnen het regionale gegeven zal gezien worden hoe werklozen in de 
toekomst best kunnen toegeleid worden naar de arbeidsmarkt.  

Ledegem scoort hoge toppen in het aantal zelfstandige ondernemers. Dit is positief en geeft ook een 
belangrijke weerbaarheid ten aanzien van mindere economische omstandigheden in het kader van de 
werkloosheidsproblematiek.  

De gemeente wil het sociaal economieproject “het Klavertje” verder uitbouwen. Met het Klavertje kunnen 
mensen die in aanmerking komen voor het leefloon in het kader van art60§7 tewerkgesteld worden, met 
recuperatie van het loon via de Federale Overheid. In de uitbouw van het Klavertje zal gezien worden of het 
opportuun is om een begeleider aan te trekken, die specifiek deze mensen kan helpen in de toeleiding naar het 
normale arbeidscircuit. Ook wordt onderzocht in welke mate op regio niveau kan samengewerkt worden met 
andere gemeenten in het kader van deze doelstelling. 

Mensen die het leefloon trekken of langdurig werkloos zijn, willen wij ook de kans geven om zich ten dienste te 
stellen van de maatschappij. Via het systeem van de vrijwilliger en vrijwilligersvergoeding willen wij hen 1 dag 
per week de kans geven om mee te werken aan de netheid van de gemeente en meteen henzelf ook de nodige 
werkattitudes bij te brengen. Ook mensen, die aan onze gemeente zijn toegewezen in het kader van de 
asielproblematiek, willen wij op deze wijze motiveren om dienstbaar te zijn voor onze gemeente. 

Ook de problematiek van zelfstandigen en land- en tuinbouwers die het moeilijk hebben, ontsnapt niet aan 
onze aandacht. Het OCMW kan als begeleider optreden in samenwerking met EFREM en boeren op een 
kruispunt. Ook de signaalfunctie voor het opsporen van problemen is belangrijk. 

 

Ledegem, elke dag opnieuw 
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