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Dialoog en inspraak moeten centraal staan
Inspraak en dialoog staan voor N-VA Zedelgem centraal. We nodigen iedereen uit om van zich te laten 
horen op onze lokale klink- en drinkgelegenheden. Hier gaan we de dialoog aan en luisteren we graag naar 
de noden en verwachtingen. Ook onze aanwezigheid in diverse adviesraden en overlegorganen draagt ertoe 
bij om zoveel mogelijk inwoners te betrekken in de besluitvorming en de inrichting van onze gemeente.

Wijkraden en ombudsdienst
Als eerste zullen we er bij het bestuur op aandringen om wijk- en 
woonkernraden op te richten. Wij willen géén beslissingen in 
achterkamertjes. Overleg, dialoog en debat dienen steeds vooraf 
te gaan aan uitvoering en/of beleidsplannen. Verder willen we 
een ombudsdienst waar iedere inwoner terechtkan met vragen 
en klachten. Iedere woonkern en wijk betrekken en samen een 
leefbare en veilige gemeente realiseren. Daar staat de N-VA 
garant voor.

Herinrichten volgens noden burgers
Verder staan nette en veilige pleinen en straten overal voorop. 
Bovendien moeten we de woonkernen, pleinen en wegen 

herinrichten volgens de noden en verlangens van de lokale 
inwoners. De N-VA heeft al initiatieven die we samen met onze 
leden en de inwoners van onze gemeente gestalte wensen te 
geven. Vooral de jeugd, ouderen en hulpbehoevenden willen we 
kansen tot permanente vertegenwoordiging aanbieden.

Verder blijven wij naar u luisteren en betrekken we alle 
verenigingen en groeperingen die samen met ons wensen mee te 
werken aan het uitbouwen van een mensvriendelijke gemeente.

Peter Lambert, voorzitter N-VA Zedelgem

Zaterdag 29 april

Klink en drink!
N-VA Zedelgem nodigt u graag uit op haar derde ‘Klink 
en drink’. Na Aartrijke en De Leeuw doen we ditmaal 
Zedelgem-dorp aan. We ontvangen u op 29 april graag 
vanaf 19 uur in de Cartouche. Tijdens een gezellige ont-
moeting denken we - met een drankje in de hand - samen 
na over de toekoemst van onze gemeente.

 V.l.n.r.: José (jose.tordoir@n-va.be), Jef (jef.bogaert@n-va.be), Dirk (dirk.cleenwerck@n-va.be), An (an.noe@n-va.be),  
Mieke (mieke.grootaert@n-va.be), Peter (peter.lambert@n-va.be), Ann (ann.allemeersch@n-va.be),  Jean-Pierre  
(jeanpierre.degroodt@n-va.be), Laurence (laurence.lambert@n-va.be), Marie-Jeanne (mariejeanne.clarisse@n-va.be),  
Aäron (aaron.demeyere@n-va.be), Marnix (marnix.decloedt@n-va.be) en Etienne (etienne.feys@n-va.be).
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Openbaarheid: gemeend of 
schijnmanoeuvre?
We waren verrast toen de fractieleider van de meerderheid meer 
openbaarheid wilde en het voorstel lanceerde dat iedere mandataris 
van Zedelgem zijn mandaten en de vergoedingen daaraan verbonden 
zou openbaar maken. Op de gemeenteraad reageerde N-VA-
fractieleider Laurence Lambert heel positief. Ze vroeg om ook 
mee te delen wat er besproken en beslist werd in de verschillende 
samenwerkingsverbanden.

Raadslid Jef Bogaert had de meerderheid 
al meermaals gewezen op de wettelijke 
verplichting om deze informatie vrij te 
geven, maar de N-VA bleef weer maar 
eens op haar honger zitten.

De overzichtslijst die we kregen, was een 
mager beestje. Vooral bij de meerderheid 
waren er veel blanco’s en bleek zelfs 
het schepencollege niet te weten dat zij 
een mandaat hadden met vergoeding. 

Ook de aangevulde lijst voor de raad 
van maart bleef in hetzelfde bedje 
ziek. Brutovergoedingen tot 205 euro 
per zitting werden vlot vermeld, maar 
burgemeester en schepenen wilden 
blijkbaar niet geweten hebben dat hun 
brutowedde samen 400 000 euro per 
jaar bedraagt. Met deze informatie zou 
men zien hoeveel het N-VA-voorstel om 
het met één schepen minder te doen had 
kunnen opbrengen.

Constructieve oppositie 
leidt tot sterretjesweide
Na twee jaar intensieve samenwerking, 
konden N-VA-fractieleider Laurence 
Lambert en schepen Arnou samen de 
inrichting van een sterretjeweide laten 
goedkeuren op de gemeenteraad. Dat 
gebeurde unaniem. Zedelgem krijgt 
er daardoor een serene herdenkplaats 
voor alle levenloos geboren en overleden 
kinderen bij.

Nog meer camera’s?
Recent kreeg de N-VA de Zedelgemse jaarcijfers 
in verband met sluikstorten en het gebruik van de 
camera. Er werden 66 sluikstortingen vastgesteld, 
waarvan 18 door de camera. In de helft van de gevallen 
herkende men de overtreder en werd een totale 
factuur van 400 euro aangerekend (GAS-boete en 
opruimkosten). Alleen ontspringen echte sluikstorters 
de dans.

Uit verdere analyse blijkt dat met de camera vooral sluik-
stortingen uit ‘nonchalance’ (achterlaten van een kartonnen 
doos, een winkeltas of een lege emmer) worden vastgesteld. 
Echte duidelijke sluikstortingen waarbij meerdere zakken afval 
of zelfs een frigo, een autodeur of een autowrak achtergelaten 
worden, ontspringen de dans. Dat men er niet in slaagde om de 

eigenaar van een autowrak met nummerplaat te identificeren, 
doet de wenkbrauwen fronsen. Toch is onze milieuschepen zo 
enthousiast met het resultaat dat hij bijkomende camera’s wenst. 

Budget ‘speelplein’ opnieuw versast
Ann Allemeersch hamerde al 
meermaals op het belang van 
goede speelpleinen in Zedelgem. 
Voor Loppem beloofde de schepen 
van Jeugd dit jaar een budget, 
maar nu blijkt dat het geld 
gebruikt zal worden voor een de 
vernieuwing van het skatersplein 
in de Groene Meersen. 

Volgens de nieuwe visie van de 
schepen zouden de tekeningen 
van de leerlingen van de Sint-

Maartensschool (die onderdeel 
zouden uitmaken van het 
speelplein) opgenomen worden 
in de nieuwe plannen rond de 
school, het  Dienstencentrum 
en nog enkele projecten in 
de buurt. Het wordt dus nog 
eventjes wachten op het beloofde 
speelplein in Loppem. tegen dit 
tempo zijn de kinderen al oma 
en opa tegen dat het speelplein er 
staat.
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Sportbeleving: ook voor personen met handicap
De adviesraad voor andersvaliden (ARAV), onder leiding van 
voorzitter Marnix Decloedt, ijvert al tien jaar voor een gecoör-
dineerd sportaanbod voor personen met een handicap. G-sport 
bundelt nu de inspanningen van OCMW, Oranje, Cirkant, 
Spermalie, ‘t Wit Huis, X-shooting, BBC Dienstaanhuis Lions, 
LOGO, ARAV, sportraad, dienst Welzijn en Sportdienst om 
een regelmatig en laagdrempelig sportaanbod te realiseren. Een 
tienbeurtenkaart kost 10 euro en is te koop in de dienstencentra 
of bij de sportdienst. Let wel, vooraf inschrijven is noodzakelijk. 
De N-VA staat volledig achter dit G-sportinitiatief.

ARAV-voorzitter Marnix Decloedt: 

“Sport en beweging brengen mensen samen.  
Solidariteit en verdraagzaamheid staan hier centraal.”

Geen zware industrie op  
Sint-Elooi-Zuid
In nieuwe plannen voor de invulling van gronden in de regio Brugge- 
Zedelgem staat een regionaal bedrijventerrein in Sint-Elooi-Zuid inge-
schreven. De Zedelgemse meerderheid (en ook de N-VA) ging hiermee 
akkoord, omdat dit de werkgelegenheid in onze gemeente ten goede zal 
komen. Maar we hebben ook oog voor de levenskwaliteit, want elke vorm 
van zware, hinderlijke industrie wordt gebannen uit Sint-Elooi-Zuid.

De industriezone werd tientallen jaren geleden al ingekleurd als toekom-
stig uitbreidingsgebied, onder meer voor de verhuis van de niet-hinderlij-
ke bedrijven, die zich nu bevinden langs de Torhoutsesteenweg en aan het 
Zedelgemse station.

Hoewel de uiteindelijke beslissing bij het gewest ligt, kan de gemeente nog 
aanpassingen adviseren aan de plannen. Daarom nam de N-VA het meer 
dan duizend pagina’s tellende milieu-effectenrapport (MER) grondig 
door en hamerden we er in de gemeenteraad op dat zware, hinderlijke 
bedrijven zich niet mogen vestigen tussen de woonkernen. Met succes. 
Ieder bedrijf wordt vooraf gescreend op mogelijke hinder. Indien nodig 
worden er vooraf aanpassingen opgelegd. We rekenen er ook op dat onze 
eigen administratie zich ten volle zal inzetten om omwonenden en zij die 
onteigend worden goed te informeren en te begeleiden. Zo verzoenen we 
werk in eigen streek met ons streven naar levenskwaliteit.

Wist je dat ...
  we na maandenlang aandringen de 

prioriteitenlijst van de schepen van Openbare 
Werken voor deze legislatuur op 23 februari 
2017 te zien kregen, dus nadat de legislatuur al 
meer dan de helft voorbij is?

  op onze vraag de burgemeester beloofd heeft om 
de bevolking duidelijk te informeren in Info-
Zedelgem over de nieuwe snelheidsregels ?

  zowel de uitreiking van de sporttrofeeën 
Zedelgem 2016 als de opstart van G-sport 
(voor mensen met beperkingen) het zonder de 
schepen van Sport moesten stellen?

  het gemeentebestuur eindelijk een oplossing 
zoekt voor het Loppemse ontmoetingscentrum 
‘aan de Strooien Hane’? Ze lazen duidelijk deze 
rubriek!

  de enorme verkeersdrukte en het zware verkeer 
de dorpskern van Aartrijke en omgeving in een 
wurggreep houden?

  er voldoende budget is om de Zedelgemse 
hoofdbibliotheek in het nieuw te 
steken volgens de schepen van 
cultuur? Zou dit te maken hebben 
met het masterplan voor sport- en 
cultuurcentrum Groene Meersen?



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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