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Samen bouwen aan leefbare en veilige gemeente

Vanuit de oppositie zet N-VA Zedelgem zich blijvend in om via overleg en positieve samenwerking met  
het huidige gemeentebestuur een leefbare, mooie, sociale, groene en veilige gemeente voor iedereen na  
te streven, te bekomen en vooral blijvend in stand te houden.

De N-VA zet volop in op speelpleinen voor iedere kern, 
verkeersveiligheid, werk in eigen gemeente, meer inspraak voor 
de inwoners, streven naar een beter en veiliger wegennetwerk, 
blijvende aandacht voor de ouderen en andersvaliden, veilige 
fiets- en voetpaden, versterking inspraak adviesraden, lokale 
economie en land- en tuinbouw ondersteunen en oprichten 
wijkraden.
 
Het is niet eenvoudig om vanuit de oppositie onze voorstellen en 
initiatieven te verwezenlijken. Zeker als je weet dat de huidige 
meerderheid zich intussen ruim 18 jaar op alle mogelijke 
manieren vastklampt aan de macht. De laatste maanden moeten 
we vaststellen dat de ware aard van de huidige meerderheid dan 
ook naar boven komt:
 
 Op voorstel van de huidige meerderheid werd tijdens een 
recente gemeenteraad de inspraak van de gemeenteraad in 
personeelsaangelegenheden volledig te niet gedaan. Hun 
argumentatie: efficiënter werken is een must. Lees ‘we dulden 
geen inspraak’!

 Op voorstel van de huidige meerderheid werd tijdens de 
laatste gemeenteraad de correcte communicatie over de weddes 
van de burgemeester en schepenen achterwege gelaten. Lees ‘we 
dulden geen inspraak’!

 Ter verduidelijking van de jaarrekening 2016 werd de stijging 
van de schuldgraad per inwoner (groot en klein) door de huidige 
meerderheid als beperkt bestempeld, ook al is die tijdens het 
huidige bestuur verdrievoudigd. Deze stijging is volgens de 
schepen te wijten aan de bewuste grote aangroei van inwoners. 
Toen de N-VA dit nakeek en opmerkte dat er in enkele jaren tijd 
veel inwoners bijgekomen zijn en er heel wat open ruimte van 
onze dorpen werd opgeofferd, werd er gemeld dat er blijvend 
gestreefd zal worden om nog meer nieuwe inwoners aan te 
trekken om de gemeentekas blijvend te doen innen. Lees ‘we 
dulden geen inspraak’!
 
N-VA Zedelgem verwerpt deze kortetermijnpolitiek. We 
betreuren het dat dergelijke aanpak en gebrek aan inspraak 
door de huidige meerderheid en het gemeentebestuur wordt 
georganiseerd en bewerkstelligd. Het staat haaks op onze visie: 
inspraak en overleg met iedere inwoner van jong tot oud, tijdige 
informatie en bevraging, de dorpen en kernen beschermen tegen 
de aanhoudende verkavelingswoede ten einde de leefbaarheid, 
rust en veiligheid voor allen te vrijwaren. Investeringen doen die 
ten goede komen aan iedereen en niet aan enkelingen. 
 
Toch blijven we verder werk maken van ons streven naar 
inspraak en leefbaarheid voor en door iedereen en houden we 
jullie op de hoogte.

“Onze campagneslogan uit 
2012 ‘Geef Zedelgem terug 
aan haar inwoners!’ blijven 
we ter harte nemen.” 

Afdelingsvoorzitter Peter Lambert 
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Startdag Traject 18
Dit voorjaar hadden we in Izegem de start van TRAJECT 18. We werden 
er verwelkomd door nationaal ondervoorzitter Lies Jans die vanuit het 
verre Hasselt afgezakt was naar de thuisstad van minister-president 
Geert Bourgois.

Leer gratis reanimeren
In Zedelgem zijn er jaarlijks zo’n twintig 
gevallen van plotse hartstilstand. Gemiddeld 
is er hiervan slechts één persoon die dit 
overleeft. Sinds de installatie van de AED’s 
(= automatische externe defibrilator) zijn de 
overlevingskansen wel verbeterd. 

De plaatsing van een minimaal aantal AED’s 
heeft de N-VA gerealiseerd samen met 
de belofte van reanimatiesessies voor alle 
geïnteresseerden. De eerste sessies, vooral voor 
eigen personeel, vonden al plaats. Nog langer 

wachten betekent risico op sterfgevallen die 
konden vermeden worden.

Maar ook voor andere inwoners organiseren 
we al voor de tweede keer een gratis initiatie 
reanimatie en gebruik AED. Deze initiatie gaat 
nu door in de raadszaal van het Veldegemse 
gemeentehuis, donderdag 6 juli om 20 uur. 
Anesthesist G. Billiet geeft de inleiding en 
ALS-reanimator (reanimatie-verpleegkundige) 
K. Constant leert ons reanimeren. Misschien 
red jij ooit het leven van een geliefde.

Nieuw kernbestuur Jong N-VA
De leden van onze jongerenafdeling verkozen enkele maanden terug een 
nieuw kernbestuur. Gemeenteraadslid Aäron Demeyere werd door de 
leden aangeduid als nieuwe voorzitter. Sam Vandoorne werd verkozen 
tot secretaris en gemeenteraadslid Laurence Lambert benoemd tot 
penningmeester. Voorzitter Aäron Demeyere: “Het is de bedoeling om 
opnieuw een versnelling hoger te schakelen met onze jongerenafdeling. Er 
liggen richting gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heel wat uitdagingen 
op ons te wachten. Wij willen de komende maanden programmapunten 
uitwerken en deze aan de moederafdeling aanreiken om op te nemen in 
het verkiezingsprogramma.” Om onze ploeg verder uit te breiden, zijn wij 
nog steeds op zoek naar jongeren die mee willen helpen om onze groeiende 
afdeling verder uit te dragen en ons klaar te stomen voor de stembusslag in 
2018. Geïnteresseerden kunnen altijd contact met aaron.demeyere@n-va.be

Klink en drink op zaterdag 
29 april was een succes!

Op de foto (v.l.n.r.): Jef Bogaert (gemeenteraadslid), 
Dirk Cleenwerck (secretaris), Lies Jans (ondervoorzitter 
fractie Vlaams Parlement), An Noë (OCMW-raadslid) 

en Mieke Grootaert (ledenverantwoordelijke).  

Wist je dat ...
  dat er meer dan 20 hondenliefhebbers en hun hond op onze persconferentie aanwezig waren om ons voorstel voor een 

hondenlosloopweide te steunen?
  de schepen van Financiën tot drie maal toe stelde dat er geld genoeg is? Misschien om één of ander project of nieuw papieren 

masterplan te lanceren?
  er al twee gemeenteraden blijvende ernstige problemen zijn met het notuleren en de opmaak van het schriftelijk verslag van de 

gemeenteraden? Misschien kiezen voor digitale opnames en live streamen van de raden via youtube?
  er géén graaicultuur is binnen het gemeentebestuur, maar er wel maanden wordt geweigerd om de werkelijke weddes en 

vergoedingen van het college te communiceren?
  inwoners betreuren dat er te weinig gedaan wordt om de vrije handelsruimten in te vullen met degelijke en goede keuzes 

en zo de winkelleegstand eindelijk aan te pakken?
  een schepen die door zijn wedde zijn recht op een vervangingsinkomen verliest, dit gedeeltelijk kan laten compenseren 

door een hogere schepenwedde?

Volgende klink en drink:  
Zaterdag 2 september vanaf  
19 uur in Café `t Strooyhof, 
Rembertstraat 57 in Veldegem.
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Losloopzone voor honden in Zedelgem?
Zedelgem is een van de weinige gemeenten in de regio zonder honden-
losloopzone. De vraag aan het gemeentebestuur om dit in te richten, 
bleef onbeantwoord. Voldoende bewegen is immers nodig voor de 
gezondheid van mens en dier. Steeds meer gezinnen hebben te weinig of 
geen ruimte om een hond eens vrij te laten lopen. 

Een losloopzone schept die ruimte voor de hond, geeft voor hondenbaasjes een moge-
lijkheid om actief bezig te zijn in een natuurlijke, gezonde omgeving en vormt een leuke 
ontmoetingsplaats. Met enkele vuilnisbakjes zorgen we dat we minder zwerfvuil (hon-
denpoepzakjes) aantreffen langs de weg.

Om dit probleem aan te pakken, hebben we hondeneigenaars en ervaringsdeskundigen 
uit Zedelgem (dierenarts, hondengedragsbegeleider, …) gecontacteerd om dan met deze 
informatie een concreet voorstel uit te werken. Sofie Debie, gepassioneerd dierenliefheb-
ber en  vrijwilliger in een  dierenasiel, is meter van het project.

De oude schapenweide in het Park Ter Loo lijkt ons een geschikte ruimte. Het terrein is 
eigendom van de gemeente en kan zonder hoge kosten verdeeld worden in een dubbele 
hondenlosloopzone, eventueel met een ‘zwemvijver’. Ook de asielhonden Boemer en 
Canaille leken enthousiast.

Amaat Vyncke, 
bijna vergeten
De oude Zedelgemse kosterie 
waar Amaat Vyncke, de meeste 
bekende Zedelgemnaar, is 
geboren, werd gesloopt voor de 
bouw van het recent verdwenen 
gemeentehuis; in de achtergevel 
was de gedenksteen uit 1930 
ingemetst. Toen er sprake was 
om het sociaal huis hier te 
vestigen, vroegen we om dit 
naar Amaat ‘Ratte’ Vyncke te 
noemen. De meerderheid wilde 
dit niet, maar stelde voor om de 
toekomstige appartementen van 
het leenhof de naam ‘Residentie 
Amaat Vyncke’ te geven.

Enkele maanden terug bleek 
dat men het eigen voorstel 
vergeten was maar men had 
weer een oplossing: in het 
kunstwerk dat Het Leenhof 
zal sieren, zal Amaat Vyncke 
ingewerkt worden. Concreet: de 
Gezelliaanse handtekening van 
Vyncke komt in het werk en 
daarmee moeten we dan doen.

Volgens de N-VA is dit een 
gemiste kans en getuigt het van 
een gebrek aan respect, zowel 
voor een Zedelgemnaar die zijn 
leven gaf voor het welzijn van 
anderen als voor de gemaakte 
afspraken.

 V.l.n.r.: José (jose.tordoir@n-va.be), Peter (peter.lambert@n-va.be), Marnix (marnix.decloedt@n-va.be), Marie-Jeanne  
(mariejeanne.clarisse@n-va.be), Ann (ann.allemeersch@n-va.be), An (an.noe@n-va.be), Jef (jef.bogaert@n-va.be), Mieke  
(mieke.grootaert@n-va.be), Dirk (dirk.cleenwerck@n-va.be), Laurence (laurence.lambert@n-va.be), Aäron (aaron.demeye-
re@n-va.be) en Etienne (etienne.feys@n-va.be). Jean-Pierre Degroodt (jeanpierre.degroodt@n-va.be) ontbreekt op de foto,  
Mieke Grootaert, verantwoordelijke ledenadministratie, heeft een nieuw adres: Autobaan 3A/0103, 8210 Loppem.

 Sofie Debie, meter van het project en Jef Bogaert met de asielhonden Canaille 
en Boemer in het Park Ter Loo (Loppem). Achter hen de oude schapenweide, 
nagenoeg perfect om er een hondenlosloopweide van te maken.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


