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ZEDELGEM

www.n-va.be/zedelgem 

Wist je dat … 

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

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:       /       /

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

n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet. 
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat 
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen. 

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom 
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de 
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.  
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Dapné Dumery is onze gaste 
op de nieuwjaarsreceptie.

Zondag
12 januari 2014

10.30 uur
Gemeentezaal Glaz

Torhoutsesteenweg 
Loppem

… N-VA gemeenteraadslid Jef Bogaert een 
publicatie met een bijbehorende tentoonstel-
ling over de Zedelgemse zoeaaf, onderpastoor 
en missionaris Amaat ‘Ratte’ Vyncke voorbe-
reidt?

… Vlaams minister Hilde Crevits nog geen 
aanstalten maakt om het hoogdringende fiets-
pad aan de Rembertstraat in Veldegem aan te 
leggen, niettegenstaande zware fietsongeval-
len?

… de subsidie voor de groendaken afgeschaft 
is? De CD&V-Nieuw-meerderheid wees een 
alternatief gemeentelijk voorstel in de zitting 
van 24 oktober af.

… de vier oppositiepartijen in de gemeente-
raad van 28 november negen vragen en mede-
delingen formuleerden? Zes daarvan waren 
afkomstig van de N-VA.

N-VA-nieuwjaarsreceptie

N-VA Zedelgem houdt haar 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op 
zondag 12 januari. 
Gastspreker is volksvertegen-
woordiger en nationaal pen-
ningmeester Daphné Dumery 
uit Blankenberge. 
Iedereen is welkom en kan 
met onze zeven plaatselijke 
mandatarissen en de volledige 
bestuursploeg van gedachten 
wisselen.

In het tweede weekeinde van 
november was het weer zover: de 
Loppemse kinderen trokken al 
zingend door de straten voor een 
appeltje of een stukje vlees. “De 
Loppemse Sint-Maartenstraditie 
moeten we te allen tijde koesteren”, 
vertelt N-VA-gemeenteraadslid 
Ann Allemeersch. “Ik doe ieder 
jaar mee”, zegt voormalig kleuter-
leidster Ann, “want dit is de beste 
manier om onze traditie levendig te 
houden”. En dat hebben de kinde-
ren ook geweten, want ze roepen 
al van ver: “Hier bij juffrouw Ann 
gaan we ook zingen.”

Sint-Maarten en Loppem: 
een mooie traditie



N-VA-gemeenteraadslid Jef Bogaert 
stelde in de gemeenteraad enkele 
steunmaatregelen voor de startende 
handelaars voor. De meerderheid 
had er geen oren naar en veegde ar-
rogant elk voorstel van tafel.

“Kijk eens naar Zedelgem-dorp”, 
haalt Jef aan, “meerdere winkelpan-
den staan er al geruime tijd leeg. De 
voormalige lingeriezaak is intussen 
bijna anderhalf jaar gesloten. Nieuwe 
kandidaat-handelaars staan er niet in 
de rij te drummen.” 

Nauwelijks 50 meter verder staan ook 
de voormalige wijn- en optiekzaak 
er verlaten bij. “En er komt ook geen 
schot in de verhuur of verkoop van de 
nieuwe winkelpanden op de beneden-
verdieping van de nieuwbouwappar-
tementen”, vertelt Jef Bogaert. 

“Als we dynamische dorpskernen 
willen, moet de gemeentelijke over-
heid een doeltreffend handelsklimaat 
scheppen, waardoor potentiële hande-
laars opnieuw de weg naar Zedelgem 
vinden”, stelt een overtuigde Jef. Zijn 

stimulipakket bevat onder meer de 
vrijstelling van onroerende voorhef-
fing en drijfkrachtbelasting voor een 
periode van twee jaar.

N-VA-gemeenteraadslid Laurence 
Lambert lanceerde in de gemeente-
raad van 28 november  voorstellen 
om de bijenpopulatie in Zedelgem te 
ondersteunen. 

De massale bijensterfte neemt de 
laatste jaren verontrustend toe. 
Honingbijen verdwijnen uit hun 
korven en wilde bijen vinden noch 
voedsel  noch nestplaatsen. Nochtans 
hebben bijen zowel een economisch 
als een ecologisch nut. Studies aan de 
Universiteit Gent tonen een waarde 
van 500 miljoen euro door bijenbe-
stuiving aan.

“Een gemeentelijke actie is meer dan 
noodzakelijk”, stelt Laurence. “In mijn  
voorstel ijver ik voor een bijenhotel 
om de bijenpopulatie te ondersteu-
nen. Ook kom ik samen met onze 
N-VA-afdeling op voor de imkers:  de 
openbare domeinen moeten voor de 
imkers kunnen worden opengesteld.” 
Aanvullend ziet Laurence Lambert  
ook een oplossing in het inzaaien 
van bermen en weiden met bloemen. 
Hierdoor wordt de gemeente kleurrijk 
en moet er minder gemaaid worden, 
wat een meegenomen ecologisch 
pluspunt is.

In de vernieuwde bibliotheekraad 
wordt N-VA Zedelgem door haar 
bestuurslid Marie-Jeanne Clarisse 
(Zedelgem) vertegenwoordigd. “Van 
kindsbeen af ben ik een trouwe 
bezoekster van de bib”, zegt Marie-
Jeanne.  “Met voormalig schepen 
Eddy De Wispelaere is de gemeen-

telijke bibliotheek opgericht. Deze is  
sindsdien niet meer weg te denken uit 
onze samenleving.” De bib krijgt tot 
twintig procent van de bevolking over 
de vloer. “Niettegenstaande dit mooie 
cijfer durf ik een warme oproep voor 
nog meer bezoekers lanceren”, besluit  
Marie-Jeanne.

Onder impuls van OCMW-raadslid 
An Noë (Loppem) zamelde N-VA 
Zedelgem speelgoed voor de minder-
bedeelde kinderen uit Zedelgem in. 
Via het OCMW is het speelgoed in 
alle anonimiteit bezorgd. “Ik ben echt 
tevreden dat ik samen met de N-VA 
mijn steentje kan bijdragen”, vertelt 
An.

Op de foto herkennen we van links 
naar rechts N-VA- gemeenteraads- 
leden Ann Allemeersch en Jef Bogaert, 
Annie Van Steelant, Marnix Decloedt, 
N-VA-voorzitter Géry Cappon, Johan 
Cloet, Linda Vierstraete (nu gemeente- 
raadslid in Blankenberge), Mieke 
Glorie, Eddy De Wispelaere en Martin 
Cleenwerck. 

Deze stralende groep heeft in een af-
geladen vol concertgebouw in Brugge 
de voorbereidingen van het N-VA-
congres met enthousiasme gevolgd. 
Andere aanwezige Zedelgemnaars 
waren Jan Segier, Martijn Rogiers en 
Dirk Cleenwerck, die aan de aandacht 
van de fotograaf zijn ontsnapt.

In het vooruitzicht van Allerheiligen 
ijverde N-VA-gemeenteraadslid 
Ann Allemeersch voor de blijvende 
openstelling van het toegangshek-
ken van de Loppemse begraafplaats, 
kant Brombilk.  Hiermee kwam 
Ann tegemoet aan de vraag van vele 
bezoekers.  

“Wie heeft de beslissing genomen om 
de begraafplaats  af te sluiten”, vroeg 
Ann in de gemeenteraad. “Het kan 
toch niet, vooral in de periode eind 
oktober-begin november, dat  één 
van de toegangen wordt afgesloten. 
Temeer omdat enkel  bezoekers per 
fiets en te voet worden getroffen.”. 
Haar tussenkomst was succesvol. 
Bedankt, Ann!

Mede op vraag van ons raadslid Jef 
Bogaert is ons gemeentebestuur 
eindelijk bereid gevonden zich aan 
te sluiten bij de ‘Rechtenverkenner. 
Beter laat dan nooit. Het kon vroe-
ger. Zedelgem behoort immers tot 
de laatste 20 procent van Vlaamse 
gemeenten die niet zijn aangesloten.

De Rechtenverkenner is nochtans een 
handig instrument. Het geeft de in-
woners, op één plek, een helder beeld 
van al hun sociale rechten op federaal, 

Vlaams, provinciaal en, indien het 
gemeentebestuur zich aansluit, ook op 
gemeentelijk niveau. 

Alle doelgroepen (dak- en thuislozen, 
ouderen, gezinnen, werkzoekenden) 
kunnen er over alle mogelijke thema’s 
(arbeid, belastingen en fiscale voorde-
len, uitkeringen, welzijn, gezondheid, 
wonen) de voor hen relevante infor-
matie terugvinden. Bovendien wordt 
er telkens verwezen naar de instanties 
tot wie men zich moet wenden.

In de gemeenteraad van 28 november 
werd beloofd de lokale Zedelgemse 
rechten toe te voegen in het voorjaar 
van 2014. We juichen deze maatregel 
uiteraard toe. De wijze waarop de 
gemeente en het OCMW de bevolking 
informeren zal er een stuk transpa-
ranter door worden. We gaan ervan 
uit dat het niet bij een belofte blijft en 
dat de ingevoerde gegevens op regel-
matige basis worden gecontroleerd en 
geactualiseerd.

N-VA-raadslid Aäron Demeyere vroeg 
in de gemeenteraad duidelijkheid over 
de toekomstplannen  van het voor-
malige gemeentehuis in Veldegem. 
“Dagelijks word ik hierover aange-
sproken. Onder de bevolking doen 
allerlei wilde geruchten de ronde”, 

vertelt Aäron.  

N-VA Zedelgem is uitgesproken 
voorstander van het behoud van het 
gebouw, omdat het door vele vereni-
gingen wordt gebruikt. Vanuit het 
schepencollege is het behoud van het 

gebouw toegezegd. “Het is een spijtige 
zaak dat door gebrek aan communica-
tie vanuit de meerderheid de bevol-
king in het ongewisse wordt gelaten”, 
laat Aäron Demeyere nog opmerken.

zedelgem@n-va.be www.n-va.be/zedelgem 

Dynamische dorpskernen Bijen zijn geen bijzaak

N-VA promoot de bib

Sinterklaas voor iedereen

Het aangename aan het nuttige koppelen

Hek Loppemse begraafplaats op slot

Ken uw rechten ook op gemeentelijk niveau

Duidelijkheid over het Veldegemse gemeentehuis

Laurence Lambert stelt  voor om 
een bijenhotel op te starten.


