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Beste inwoners

14 oktober is niet ver af! Jullie zullen een heel belangrijke keuze 
maken. Hoe zal onze toekomstige gemeente Kruisem er gaan 
uitzien? Wie zal het beleid bepalen?

In ons programmaboek vonden jullie de krachtlijnen van het beleid 
dat CD&V wil uitzetten. Deze thema’s liggen in het verlengde van het 
beleid dat al jaren in Kruishoutem en Zingem gevoerd wordt. Beide 
gemeenten hebben bewezen dat beloftes daadwerkelijk uitgevoerd 
worden. 

Wij zetten op de vooravond van de fusie de verwezenlijkingen van de 
gemeenten Kruishoutem en Zingem graag allemaal op een rij. 
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De voorbije legislatuur werd reeds een aanvang genomen met de 
verdichting van dorpskernen.  In de kern van Kruishoutem werd het 
wooninbreidingsgebied ontwikkeld. De werken zijn daar volop aan de 
gang. Zowel in Zingem als in Kruishoutem konden ook kleinschalige 
bouwprojecten uitgevoerd worden waarbij de aandacht op kwaliteits-
vol wonen werd gelegd.

Landelijk en kwaliteitsvol wonen

wooninbreidinggebied in Kruishoutem wijk aan carrefour

woningen centrum Ouwegem
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groen en bebloeming op Huise plein

picknickbank aan Huisekoutermolen

zit- picknickbank aan het speelbos in Zingem

picknickplek aan de waterzuiveringsinstallatie in  de Moerasstraat

groenzone en waterelement op  het Nieuw Plein in Kruishoutem

Rust en groen 
Bij elk nieuw project werd aandacht besteed aan plekjes waar je kan 
tot rust komen en waar een vleugje natuur de omgeving opsmukt.
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Koning fiets
Er werd de voorbije jaren heel wat aandacht besteed 
aan de fietser. Fietspaden werden aangelegd waar mo-
gelijk, fietssuggestiestroken waar de weg te smal was. 
In Zingem werd de Strijpstraat een heuse fietsstraat. De 
plannen voor een fietspad langs de Bekestraat in Zin-
gem zijn klaar. Op het Nieuw Plein in Kruishoutem kwam 
een fietsherstelzuil.

Mobiel Kruisem

fietsstraat – Strijpstraat

fietssuggestiestrook in de Landegemstraat in Ouwegem

fietsherstelzuil Nieuw Plein Kruishoutem

fietspad en Kiss and ride zone aan de school Keimolen 
Kruishoutem

lange afstandsfietspad in Zingem

fietspad Olsensesteenweg - Kruishoutem

nieuw fietspad Karreweg - Kruishoutem
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Tal van trage wegen werden vernieuwd

voetweg Leebeekstraat Zingem voor 
vernieuwing

wandel-en fietspad aan het kerkhof in 
Kruishoutem

voetweg – vijfknokstraat Kruishoutem 

voetweg Leebeekstraat Zingem na vernieuwing

voetweg sportstraat Zingem voor vernieuwing

voetweg Veldstraat Zingem voor vernieuwing

voetweg Hoogmolenpad Huise voor 
vernieuwing

voetweg sportstraat Zingem na vernieuwing

voetweg Veldstraat Zingem na venieuwing

voetweg Hoogmolenpad Huise na venieuwing
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nieuwe halte op het Nieuw Plein in Kruishoutem

laadpaal  in Zingem
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 Voetpaden
Ook tal van voetpaden werden heraangelegd

Amelotstraat

Openbaar vervoer
De accommodatie aan bushaltes werd zoveel mogelijk vernieuwd en 
gemoderniseerd. Een autodeelsysteem werd uitgerold waarbij 2 elek-
trische voertuigen, 1 in Zingem en 1 in Kruishoutem ingezet worden. 
Naast gebruik door de gemeentelijke administratie zullen ook inwo-
ners hierop kunnen intekenen
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uitwijkstrook Passionistenstraat -Lozer

uitwijkstrook Ledekerkweg - Lede

Dompel, Zingem voor

uitwijkstrook Karreweg - Kruishoutem

oprit industriezone Zaubeek met voorsorteerstroken

Dompel, Zingem na
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Veilige wegen
De auto blijft een belangrijk vervoermiddel. Om het ver-
keer op smalle wegen veilig te houden werden op ver-
schillende plaatsen uitwijkstroken gecreëerd.

Verschillende wegen werden vernieuwd. Naast het aan-
leggen van een gescheiden rioleringsstelsel, werd ook 
het wegdek aangepast en veiliger gemaakt. Vooral in 
Zingem werd hierop sterk ingezet de voorbije legisla-
tuur. 



Dorpsstraat Zingem voor

Beertegemstraat Ouwegem voor

Kolpaart Huise voor

Kwaadstraat Zingem voor

Dorpsstraat Zingem na

Beertegemstraat Ouwegem na

Kolpaart Huise na

Kwaadstraat Zingem na
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Landegemstraat Ouwegem voor

Korte Molenstraat Huise

Schaagstraat

Landegemstraat Ouwegem na

Prinsenhof Huise

In Kruishoutem werden heel recent ook verscheidene straten voorzien 
van een nieuw wegdek. Te recent om hier een fotocollage te kunnen 
van geven.
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nieuwe parking Woestijnestraat

informatiebord industriezone Zaubeek

parkeerplaatsen Nieuw Plein

nieuwe parkeerplaatsen in Blekerijstraat

Kruisem werkt
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In Kruishoutem werden op het Nieuw 
Plein, in de Woestijnestraat en in de Ble-
kerijstraat nieuwe en moderne parkeer-
plaatsen voorzien.

De voorbije jaren werden zowel de onderne-
mers als de land-en tuinbouwers zoveel mo-
gelijk ondersteund. De Kruishoutembon sti-
muleert de inwoners om de boodschappen in 
plaatselijke winkels te doen. De aanpassingen 
op de ambachtelijke zones in Kruishoutem 
lieten toe om de bedrijven te moderniseren 
en de toegang ernaar zo veilig mogelijk te 
maken. Landbouwers werden ondersteund 
via subsidies en op administratief vlak. De 
oogstverliezen door uitzonderlijke weersom-
standigheden werden door een gemeentelij-
ke schattingscommissie opgelijst.
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nieuw bedrijfsverzamlgebouw op 
ambachtelijke zone

schattingscommissie

Een veilige en warme thuis voor elk gezin
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De voortdurende zorg 
voor het inrichten van 
kwaliteitsvol onder-
wijs was aanleiding 
voor de bouw van een 
nieuwe school op de 
Marolle in Kruishou-
tem.

gemeenteschool Marolle

techniekacademie

Projecten als ‘techniekacademie’ werden in 
beide gemeenten aangeboden.

In Kruishoutem was er verder een uitgebreid 
aanbod in het kunstonderwijs en konden in 
Zingem de kinderen zich uitleven in het kin-
deratelier.

kinderatelier



seniorencongres

voordracht valpreventie

Tjolleveld Kruishoutem

bouw sociale woningen 
inbreidingsgebied Kruishoutem
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Zorg
Er werd heel veel aandacht besteed aan ge-
zondheidsacties.  Samen met LogoGezond-
Plus werden tal van voordrachten, toneel-
voorstellingen en exposities gehouden.

Voor de doelgroep van de senioren werden 
seniorencongressen gehouden en werden 
acties ondernomen, samen met de ouderen-
adviesraden, om het isolement van senioren 
te verbreken.

Sociale huisvesting
De nood aan sociale woningen en serviceflats is hoog. Met de bouw 
van de sociale woningen Tjolleveld en door de ontwikkeling van het  
wooninbreidingsgebied in het centrum van Kruishoutem worden nieu-
we sociale woningen gecreërd.  
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Kruisem beleven
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Kinderen

Ouders creëren voor hun kinderen een warm 
nest. Reeds vele jaren ondersteunt de ge-
meente de gezinnen in opvang. Zowel in 
Kruishoutem als in Zingem was er de afge-
lopen jaren vakantieopvang. Gedurende de 
zomervakantie was er in beide gemeenten 
speelpleinwerking en werden tal van initiatie-
ven voor jongeren ingericht.

speelpleinwerking

zaal Elckerlyc op de Marolle in Kruisthoutem

tentoonstelling rond wereldoorlog 2 ‘Boter bij de vis’

tentoonstelling rond wereldoorlog 1
& Anne Franck

Cultuur en socioculturele verenigingen
Socioculturele verenigingen konden de afge-
lopen jaren gebruik maken van gemeentelij-
ke accommodatie op diverse plaatsen. Een 
aantal zaken werden vernieuwd of opgefrist.
Ook de socioculturele verenigingen werden 
gesteund via subsidies.

De bibliotheken focusten zich naast het ontle-
nen van boeken ook op workshops, lezingen, 
tentoonstellingen rond de herdenking van de 
wereldoorlogen …  Vanuit de beheerraad van 
de bibliotheek van Zingem werd een dialect-
woordenboek opgemaakt.

Zingems in dertien en een half hoofdstukWoordenboek van de Zingemse dialecten: 
dialectwoorden uit Huise, Ouwegem en Zingem
 

Veronique De Tier en Jacques Hostei.s.m. de dialectwerkgroep Zingem

Ijt, out, uit 
voor hout

Smijt, smout, 
smuit voor 

smout

Zijt, zout, zuit 
voor zout

nieuwe zelfuitleenbalie bib Kruishoutem
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Voor de jeugd werden op diverse plaatsen 
speelhoekjes gemaakt of opgefrist. In Kruis-
houtem werden nieuwe chirolokalen ge-
bouwd.

Jeugd

nieuwe chirolokalen

natuurspeelterrein aan de nieuwe chirolokalen

speeltuin de moerastuin Kruishoutemnieuw speelterrein in Huise

vernieuwd speelterrein aan de Griffel Zingemnieuw speelterrein Boterhoek Zingem
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Sport
Er werd actief ingezet op de uitbreiding van de sportac-
comodatie in Kruishoutem. De sporthal werd uitgebreid 
en voorzien van een fitnessruimte.

De sportzaal van Zingem werd voorzien van 
een nieuw inkom.

Verschillende initiatieven voor de bevordering 
van de buitensporten werden her en der ge-
realiseerd

nieuwe sporthal

fitnessruimte

nieuwe inkom sportzaal Zingem

joggingpiste Wannelappersbos Zingemcyclocrossparcours aan de kerkakkers Kruishoutem
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Vanuit de gemeentelijke sportdiensten wer-
den verschillende sportreeksen georganiseerd 
en voor kinderen ook sportkampen tijdens de 
schoolvakanties.

aansluiting van MTB parcours in het netwerk Vlaamse Ardennen

Ontwikkelingssamenwerking
Via de GROS en de 11-groep worden jaarlijks initiatieven opgezet ter 
ondersteuning van een humanitair project. Ook privé-initiatieven voor 
het goede doel worden ondersteund.

Heel recent kon een trekkersgroep, ondersteund door een gemeente-
lijke ambtenaar in Zingem ook het fairtradelabel behalen.

sportkamp

Natuur en milieu
Kruisem is een groene, landelijke gemeente. De voorbije jaren werd 
heel wat energie gestopt in het behoud en onderhoud van de bossen 
en het open landschap. Er werd veel geïnvesteerd in het zuiveren van 
afvalwater. Waterzuiveringsstations en collectoren werden aangelegd. 

zuiveringsstation Den Bos

aanleg collector Ouwegem – 
Steenoven
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zuiverinsstation Ledezuiverinsstation Huise

Recyclageparken en afvalbeleid
De inzet op sorteren en recycleren was groot. In Kruishoutem werd 
een volledig nieuw recyclagepark gebouwd. In Zingem werd het toe-
ganssysteem vernieuwd.

Energie en klimaat
Het besef dat er acties moeten ondernomen worden om de klimaat-
verandering te stoppen was bij beide besturen aanwezig. In beide  
gemeentes werden klimaatactieplannen opgemaakt om de gemeen-
tes energie-efficiënter te maken en om de gevolgen van de klimaat-
verandering op te vangen. Samen werden acties als autodelen, be-
noveren, groepsaankopen zonnepanelen… opgezet.

recyclagepark Kruishoutem vernieuwde toegang recyclagepark Zingem

fotovoltaïsche cellen op de nieuwe 
gemeenteschool aan de Marolle

fotovoltaïsche cellen op de loods 
in Zingem

klimaattafel – overleg met inwoners bij opmaak van 
klimaatactieplan

erosiebestrijding hoek Zevekotstraat-Groenestraat



U kan op meerdere kandidaten  
op één lijst stemmen.
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 1 Verzele Joop

 2  Hutsebaut Kathleen

 3 Haustraete Jurgen

 4  della Faille d’Huysse Baron Bernard

 5 Depaepe Gerrit

 6  Callens Kristof

 7  Vermeulen Patrick

 8  Van Betsbrugge Kathelijne

 9  Delbaere Eveline

 10  Vermeiren Felix

 11  Vandenabeele Luc

 12  Poelman Etienne

 13  Follens Lut

 14  Cromheecke Saartje

 15  Dewaele Barbara

 16  Seys Julie

 17  De Potter Jeanne

 18  De Poortere Filip

 19  Van Lierde Sharon

 20  Polfliet Laura

 21  Nachtergaele Mariska

 22  De Coninck Achiel

 23  Bauters Sofie

 24  De Kimpe Marc

 25  Bothuyne Robrecht

Steun Joop, Kathleen en  
en Robrecht ook voor de 

provincieraadsverkiezingen.

Geef Kruisem een stem op elk 
niveau!

www.kruisem.cdenv.be

www.facebook.com/ 
cdenvkruisem

Kom de 
verkiezingsuitslag 

samen met ons 
bekijken op  

zondag 14 oktober 
vanaf 18:00 u  
in de Griffel!

Wij zorgen voor een 
hapje en een drankje.

v.u. Kristien Van der Meeren-Van Houtte, Ijzerbergstraat 5, 9770 Kruishoutem
Vrekiezingsdrukwerk 2018
Niet op de openbare weg gooien


