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25 jaar Ratte Vynckeprijs 
Op zondag 11 december vierde N-VA-Zedelgem 25 jaar Ratte Vynckeprijs 
met de uitreiking van de Ratte Vynckeprijs aan Patricia Hoorne, een fijn 
pastabuffet van Casa dell’alba en de start van een tentoonstelling. 

Prijsuitreiking
Deze prijs gaat steeds naar een Zedelgemse 
persoon of vereniging die zich inzet voor 
de vriendschap tussen de volkeren, om 
personen te helpen om zich beter te kunnen 
integreren in de maatschappij en op die 
manier een beter, een menswaardiger leven 
op te bouwen. Dit jaar was Patricia Hoorne 
laureaat. Patricia en haar zus Katia zijn de 
bezielers van het project iSchool dat zich nu 
focust op het uitbouwen van een school in 
de vrouwengevangenis van Jinka (Ethiopië). 
Als vrouwen daar in de gevangenis 
belanden, worden de kinderen mee 
opgesloten. Er is voor hen geen speelgoed en 
geen onderwijs voorzien. Intussen is er een 
schooltje in de Jinka-gevangenis dat mee 
uitgebouwd wordt door iSchool. Daarom 
verzamelen Patricia en Katia educatief 
speelgoed en kinderkledij. De Ratte 
Vynckeprijs zal dus goed van pas komen.

Tentoonstelling
De tentoonstelling van Vynckespecialist Jef 
Bogaert ging over heden en verleden. Heden 
belichtte het kunstwerk ‘Amaat Vyncke’ 
(2011) van Jan Fabre. Dit portret van 
Vyncke, een paneel bedekt met dekschildjes 
van scarabeeën, is 4 m² groot. Voor het 
verleden vertrokken we van een originele 
tekening (1888) van het militaire fort, de 
boma in Mpala van de ontdekkingsreiziger 
lt. Storms. Na de overdracht aan de Witte 
Paters werd het een religieus centrum.  
A. Vyncke en de Torhoutse L. Marques 
werden er later in de kerk herbegraven.

Klaar voor het 
nieuwe jaar!
Namens het bestuur van N-VA Groot 
Zedelgem wens ik iedereen een  
gelukkig nieuwjaar! Een nieuw 
jaar met veel plezier, blijdschap en 
vriendschap. Namens het bestuur 
wens ik iedereen ook te bedanken 
voor zijn aanwezigheid in onze 
gemeente. Jullie bijdrage aan de 
gemeenschap is onbetaalbaar.

N-VA Zedelgem blijft zich dan ook 
inzetten om van jouw gemeente, 
dorpskern, wijk, straat en buurt  
een omgeving te maken waar het  
aangenaam vertoeven is, in alle 
vrijheid en onbevangenheid, met oog 
voor de veiligheid en dienstbaarheid.

Samen met ons bestuur, gemeente- 
raadsleden, OCMW-raadsleden 
en vertegenwoordigers in diverse 
adviesraden ondersteunen we alle 
dorpsbewoners zodat het hier goed 
is om te wonen, werken en spelen, 
kortom om te leven!

Mocht je vragen en/of opmerkingen, 
voorstellen of ideeën hebben, over 
wat dan ook, aarzel niet om ons te 
contacteren. Wij zijn er voor jou!

Met hartelijke en warme groeten, 

Peter Lambert
Voorzitter

 Katia en Patricia Hoorne geflankeerd door senator Pol Vandendriessche, An Noë, 
Jef Bogaert, Peter Lambert, Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser, Laurence 
Lambert, Ann Allemeersch, Mieke Grootaert, Marie-Jeanne Clarisse en Etienne Feys.
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Binnenkort 
schuilhuisjes in 
Loppem?
Aan beide zijden van de 
Heidelbergstraat is men volop bezig 
met bouwen van infrastructuren 
ter hoogte van de opstapplaatsen 
voor de bus. N-VA-raadslid Ann 
Allemeersch vroeg zich af of er met de 
betrokkenen is onderhandeld om aan 
beide zijden van de Heidelbergstraat 
ook een schuilhuisje te plaatsen. De 
meerderheid liet weten dat het nu 
pas werd aangevraagd. De huidige 
opstapplaats naar Brugge ligt nu voor 
de ingang van het nieuwe warenhuis. 
Waar de nieuwe opstapplaats zal 
komen is nog niet duidelijk.

Verkeersbeleid 
lijdt onder 
vergeetachtigheden
Een aantal jaren geleden werd er een 
infrastructuur geplaatst op het kruispunt 
van de Guido Gezellelaan en de 
Buskinslaan om de snelheid in de Guido 
Gezellelaan te verminderen. De bewoners 
reageerden negatief en de gemeente 
besloot om de infrastructuur terug af te 
breken. Een externe studie zou bekijken 
hoe de verkeersveiligheid in de volledige 
wijk kon verhoogd worden. Onlangs 
vroeg N-VA-gemeenteraadslid Ann 
Allemeersch of deze studie al uitgevoerd 
werd. Voormalig schepen van Verkeer 
kon zich niet herinneren dat er ooit 
sprake was van een extern studiebureau. 
Intussen is er wel een voorstel van een 
extern bureau opgedoken!

Begraafplaats 
Zedelgem Dorp krijgt 
sterretjesweide
Op de gemeentelijke begraafplaats 
van Zedelgem Dorp komt een 
sterretjesweide. Het plekje op het 
kerkhof kwam er op initiatief van 
N-VA Zedelgem. “Dankzij een 
sterretjesweide kunnen ouders er 
met alle respect afscheid nemen 
van hun doodgeboren of jong 
overleden kindje”, zegt fractieleider 
Laurence Lambert. Op vraag van 
de N-VA werd op 23 april 2015 
beslist om doodgeboren en jong 
overleden kinderen, ongeacht de 
zwangerschapsduur, op het kerkhof 
een bijzondere plaats te geven. Op 
4 november 2016 werd het ontwerp 
definitief goedgekeurd.

Klink en drink
N-VA luistert naar u!
Luisteren naar wat er leeft en hoe we aan 
de verwachtingen kunnen voldoen is voor 
ons heel belangrijk. Daarom organiseren we 
ontmoetingsmomenten met mandatarissen en 
bestuursleden. Tussen pot en pint denken we 
samen na over de toekomst van Zedelgem.  
Je bent van harte welkom op zondagvoormiddag 
5 maart op onze ‘Klink en drink’ in Café 
Breughelhof (bij Matthias), Ruddervoordsestraat 
44, Zedelgem (De Leeuw). Tot dan!

Van  bedankt!
Eindelijk, ze zijn er. De N-VA heeft er hard voor geknokt en zelf 
geïnvesteerd. Begin 2015 werd ons voorstel voor minstens één 
AED per deelgemeente afgezwakt tot één toestel in de Groene 
Meersen.
Een jaar later was de beloofde evaluatie nog niet rond en weigerde 
men bijkomende toestellen. Daarom hebben we een petitie opge-
steld: onze eis werd in vijf weken door meer dan duizend Zedel-
gemnaars (waaronder 35 dokters) ondertekend. Daarom hebben 
we zelf een toestel gekocht dat, mits aanvraag, op manifestaties kan 
gebruikt worden. Daarnaast hebben we minister Liesbeth Homans 
overtuigd om meter te worden van onze actie ‘Hartveilig  
Zedelgem’. Met resultaat, want eind april werd de aankoop van 
negen AED’s unaniem goedgekeurd. Intussen zijn ze geplaatst.  
Een grote stap naar een hartveilig Zedelgem is gezet. Je kunt een 
leven redden door gewoon de gesproken instructies te volgen, maar 
actief reanimeren is beter. De beloofde opleidingen reanimatie voor 
alle geïnteresseerden mogen dus geen dode letter blijven.

Studiedag mobiliteit: slimmer verplaatsen
Op 3 december organiseerde de N-VA in Roeselare een studiedag West-Vlaamse mobiliteit. De N-VA vindt 
mobiliteit heel belangrijk. We moeten de fileproblemen aanpakken en inzetten op verschillende vervoers- 
middelen. Tijdens de studiedag kregen we hierover meer informatie zodat we de beste keuzes kunnen maken. 

Minister van Mobiliteit Ben Weyts stelde ons zijn nieuwe projec-
ten voor. Zo zal de A11 (12 km met 15 km nieuw fietspad) zorgen 
voor een vlotte verbinding met Zeebrugge, uniek door een  
beweegbare brug op een snelweg. Voor De Lijn komen er  
146 nieuwe trams in de komende zeven jaar. Nieuwpoort en  
Blankenberge worden extra beveiligd tegen superstormen. 

Suzy Costers, directeur De Lijn West-Vlaanderen, had het over 
de nieuwe uitdagingen. De Lijn zet in op zorgzaam en duurzaam 
ondernemen, met een grote luisterbereidheid. Er wordt veel meer 
vraaggericht gewerkt (belbus). De mogelijkheid voor een sneltram 
(light rail) Brugge-Torhout wordt onderzocht.

De voormiddag werd afgesloten met enkele uitgewerkte  
voorbeelden, zowel vanuit de meerderheid als vanuit de oppositie:  
Izegem, Diksmuide en Mechelen. Veerle De Mey (Voka) schetste 
het probleem van de files, die Vlaanderen jaarlijks 400 miljoen 
euro kosten. We zullen ons slimmer moeten verplaatsen en alter-
natieven overwegen. 

Marc Descheemaecker had het over de toekomst van het openbaar 
vervoer in de verschillende mobiliteitsregio’s. De namiddag werd 

er afgesloten met een panelgesprek met Björn Anseeuw, Daphné 
Dumery, Bert Maertens en Pol Van Den Driessche als moderator.

 V.l.n.r.: José Tordoir (jose.tordoir@n-va.be), Jef Bogaert (jef.bogaert@n-va.be), Dirk Cleenwerck (dirk.cleenwerck@n-va.be),  
An Noë (an.noe@n-va.be), Mieke Grootaert (mieke.grootaert@n-va.be), Peter Lambert (peter.lambert@n-va.be) Ann Allemeersch  
(ann.allemeersch@n-va.be), Jean-Pierre De Groodt (jeanpierre.degroodt@n-va.be), Laurence Lambert (laurence.lambert@n-va.be), 
Marie-Jeanne Clarisse (mariejeanne.clarisse@n-va.be), Aäron Demeyere (aaron.demeyere@n-va.be), Marnix Decloedt  
(marnix.decloedt@n-va.be), Etienne Feys (etienne.feys@n-va.be).

 Netwerkmoment: Jef Bogaert en Peter Lambert bij Suzy Costers, 
directeur De Lijn West-Vlaanderen.

N-VA-Zedelgem 
schenkt een AED 
aan de gemeente.

Wist je dat ...
 er nieuwe glasbollen komen? Dubbelwandig en met 
geluidsisolatie.

 er op de Torhoutse steenweg tussen Leon Claeysstraat 
en Remi Claeysstraat maximum 50 km/u mag gereden 
worden en dat dit aangegeven wordt doordat de  
70 km-borden weggenomen zijn?

 De Lijn de mogelijkheden van een sneltram tussen 
Brugge en Torhout bestudeert?

 het doven van de straatverlichting, tijdens de 
weeknachten in Zedelgem, de jaarlijkse CO2-uitstoot 
met 130 ton en de gemeentelijke elektriciteitsfactuur met 
meer dan 80 000 euro doet dalen? Dit laatste kan terug 
geïnvesteerd worden in duurzame maatregelen.

 het doven van de straatverlichting niet resulteert in een 
stijging van het aantal inbraken? 

 er in elke deelgemeente een uitgebreid speelplein is in 
de nabijheid van een sportcentrum, met uitzondering van 
Loppem? Er was voor 2016 een budget voorzien, maar er 
werd geen plaats gevonden waar men dit kon realiseren!

 de volkstuintjes Den Doorn, na een grasvuilnisbelt nu 
een chrysantenvuilnisbelt kregen?

 we na ruim vier jaar bestuur nog steeds in blijde 
verwachting zijn van het prioriteitenplan dringende 
herstellingen van de gemeentelijke wegen,  
voetpaden en fietspaden?



n-va.be/deveranderingwerkt

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


