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Woordje voorzitter

Zet de burger centraal
Vandaag bent u de burgemeester van Zedelgem. In bijlage vindt u onze bevraging Iedereen Burgemeester, 
waarin u kan aangeven hoe u onze gemeente zou besturen. U vindt de enquête ook op onze website. Voor de 
N-VA staat u, de burger, centraal.

De enquête behandelt vijf thema’s: verkeer, gemeentebestuur, 
veiligheid, vrije tijd en lokale economie. U krijgt ook de kans om 
eigen suggesties te doen.
 
De N-VA neemt uw suggesties mee in haar programma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van oktober. U staat centraal in ons 
streven naar een betrokken en transparant beleid. Een veilig en 
welvarend Zedelgem is ons doel. 

Investeren in Zedelgem
Volgens de krant De Tijd is Groot-Zedelgem met gemiddel 2 332 
euro jaarlijkse gemeentebelastingen per gezin een van Vlaan-
derens meest belaste gemeenten. Ziet u iets gebeuren met dat 
belastinggeld? Wij ook niet. Belastingsgelden dienen voor de 
N-VA niet om op te potten, maar om gericht te investeren voor 
een leefbaardere gemeente.

Uitdagingen zijn er nochtans voldoende, zoals u op de volgende 
bladzijden kunt lezen. Denk maar aan onze wegen, het verkeer, 
de veiligheid en de wateroverlast. De N-VA merkt een pijnlijk 
gebrek aan betrokkenheid bij het huidige bestuur.

Die betrokkenheid heeft de N-VA 
wel. Voor ons is een woord een 
woord. Daarom: kleur mee het beleid 
en vul de enquête in. Voor een veilig 
en welvarend Zedelgem.

Kiezen zonder borden
N-VA Zedelgem wenst met een milieuvriendelijke campagne haar programma en kandidaten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van oktober voor te stellen aan de kiezers. 

Daarom hebben we in de gemeenteraad voorge-
steld om campagne te voeren zonder verkiezings-
borden in akkers, weiden, tuinen en graskanten. 
Bij regen of storm worden affiches losgeweekt, 
borden losgerukt en worden ze soms herschapen 
tot ware sluikstorten. 

We hopen de meerderheid te kunnen overtuigen 
om samen een voorbeeld te stellen. Aanvullend 
willen we ook autokaravanen en geluidswagens 
bannen.

  Peter Lambert 
Voorzitter N-VA Groot-Zedelgem
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Rolleweg in de put
De N-VA vraagt oplossingen voor de Rolleweg in 
Loppem. 

Ooit was de Rolleweg in Loppem het paradepaardje van een 
CVP-schepen. Maar wat er nu van overblijft, is voor de N-VA 
onaanvaardbaar. Totaal verwaarloosd. N-VA-raadslid Ann 
Allemeersch klaagde het gebrek aan verantwoordelijkheidszin 
bij de meerderheid al meermaals aan in de gemeenteraad. De 
meerderheid toont vooral onverschilligheid. 

Respect voor de Rolleweg
Leden van het schepencollege, vul de diepe putten in de 
Rolleweg. Zorg voor een blijvende oplossing voor het talrijke 
verkeer tussen Zevenkerken en Bethanië. Herstel ons parade-
paardje in ere. Ook voor de Dr. Adriaenstraat vraagt N-VA een 
oplossing!

N-VA zorgt voor AED’s
De N-VA krijgt regelmatig felicitaties voor haar 
inzet om Zedelgem hartveilig te maken. Dikwijls 
komt ook de vraag naar een overzicht waar de 
AED-toestellen te vinden zijn. Hier volgt de lijst:

Aartrijke: 
 Chirolokalen (kinderboerderij), Aartrijksestraat 65
 Jonkhove (ontmoetingscentrum), Aartrijksestraat 9

Loppem: 
 SV Loppem (voetbalterrein), Begonialaan 74
 De Strooien Hane (sportcentrum), A. Van Caloenstraat 2
 Rode Beukendreef 29 (tennisclub)
Veldegem: 
 De Bosserij (sportcentrum), Acaciastraat 31a
 De Stapsteen (turnzaal, kant kerk), Kon. Astridlaan 2
 in het bureau Technische Dienst, Schatting 71*
Zedelgem: 
 Excelsior Zedelgem (voetbalterrein), Stadionlaan 48
 Groene Meersen (toegang zwembad), Stadionlaan 48
 gemeentehuis, Snellegemsestraat 1
 kerk Sint-Elooi, Sint-Elooistraat

* Dit AED-toestel, geschonken 
door N-VA Zedelgem, is enkel 
beschikbaar tijdens de werkuren. 
Zedelgemse verenigingen kunnen 
het gratis in bruikleen krijgen, 
mits tijdige aanvraag.

Schattingbeek blijft een lege doos
N-VA Zedelgem pleit voor heldere communicatie over het project Schattingbeek. Sinds 2006 blijft het 
project een lege doos. De buurtbewoners zijn ongerust.

Bij de verkiezingen van 2006 werd een ambitieus project uitge-
tekend voor de wijken De Linde en de Groene Meersen en het 
tussenliggende gebied langs de Groenestraat. Daarna lag het zes 
jaar stof te vergaren tot aan de volgende verkiezingen. Opnieuw 
organiseerde het bestuur een buurtinformatieavond, met de no-
dige kleurrijke documenten. Plots zagen sommige bewoners dat 
hun huis zou afgebroken, wat voor de nodige onrust zorgde.

Lege info
Tot op vandaag is er volgens onze N-VA-bestuursleden Ma-
rie-Jeanne Clarisse en Marnix Decloedt, beiden bewoners van 
de wijk, niets gerealiseerd. “De wijkbewoners zijn ongerust en 
kampen met vragen. De infopanelen staan er troosteloos en leeg 
bij, even leeg als het resultaat 12 jaar na de eerste aankondiging. 
Het masterplan blijft een lege doos.”

De voetpaden en de wandelpaden liggen er erbarmelijk bij. Een 
gevaarlijke situatie voor fietsers, wandelaars en rolstoelgebrui-
kers. Af en toe krijgen bepaalde plaatsen een oplapbeurt. Bewo-
ners zijn nog steeds ongerust voor de afbraak van hun woning. 

De communicatie is ondermaats. Komt het masterplan binnen-
kort opnieuw uit de lade?

  Marie-Jeanne en Marnix bij het lege  
infobord, dat vele jaren geleden het  
masterplan aankondigde. Een lege doos!

  Raadslid Ann Allemeersch 
evalueert de situatie.
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Een hart voor dieren
N-VA-Zedelgem lanceerde enkele voorstellen voor 
dierenwelzijn. 

De meest opvallende zijn een duidelijke procedure voor zwerf-
katten, een zelfklever om aan te duiden welke huisdieren er in 
huis verblijven en een losloopzone voor honden. 

Tot onze tevredenheid zien we een schoorvoetend begin van 
een dierenbeleid. Jammer toch dat de communicatie erover zo 
stroef verloopt. Op de website van de gemeente vinden we er 
niets over terug. 

Schepen van Dierenwelzijn
De N-VA pleit bovendien voor een schepen van Dierenwelzijn 
in Zedelgem, uiteraard met ook andere bevoegdheden. 

Op Vlaams niveau bekwam N-VA-minister van Dierenwelzijn 
Ben Weyts een historische doorbraak met het totaalverbod op 
onverdoofd slachten vanaf 2019. Daarnaast zorgde hij reeds 
voor meer slagkracht voor de inspectiediensten Dierenwelzijn.

Studeren voor uw  
veiligheid
Voor N-VA Zedelgem staat uw veiligheid centraal, 
ook in het verkeer. Daarom gingen wij graag in op 
de uitnodiging voor een studiedag door het Agent-
schap Wegen en Verkeer (AWV) eind oktober.

Aan bod kwamen onder meer de huidige en toekomstige wijze 
van onderlinge samenwerking, fiets- en voetgangersoversteek-
plaatsen, ‘vergevingsgezinde’ wegen (wegen zo aanpassen dat 
er minder slachtoffers zijn bij een ongeval) en lichtvisie.

Na afloop gingen onze drie N-VA-bestuursleden met heel wat 
praktische informatie naar huis. Met die kennis kunnen we 
ons nog meer inzetten voor een veiliger Zedelgem.
Van de meerderheid, die anders zo sterk aanwezig is op recep-
ties, was er niemand die zich kon vrijmaken.

Oplossingen tegen overstromingen
N-VA pleit voor een doortastende aanpak van het overstromings-
risico in sommige wijken. De wateroverlast van eind november 
toont aan dat het gemeentebestuur tekortschiet. 

Eind november was het weer prijs. Na 
enkele fikse regenbuien stond de wijk 
Esdoornlaan-Wellewaarde (en meer) 
weer eens blank. Dat dit niet meer zou 
gebeuren, bleek een loze belofte.

Eind 2013 bond Jef Bogaert (N-VA) 
de kat de bel aan in de gemeenteraad: 
het onderhoud van de Platsebeek was 
schromelijk verwaarloosd en de over-
stromingen van 2007 dreigden zich te 
herhalen. Toen liepen het archief en de 
computerruimte van het nieuwe gemeen-
tehuis onder water. Het gemeentebestuur 
beloofde toen de problemen definitief op 
te lossen met een gecontroleerd overstro-
mingsgebied. De provincie investeerde 
bijna een miljoen euro in dat gebied. 

Ook bij de wateroverlast in 2016 werd 
gewezen naar het bufferbekken dat alle 
problemen zou oplossen.

In mei was het bekken met een capa-
citeit van 50 000 m³ klaar. Iedereen 
was er gerust in, tot eind november (en 
daarna nog eens) de wijk weer blank 
kwam te staan. Ondergelopen straten 
en tuinen, verstopte toiletten: allemaal 
geen probleem voor onze schepen. In-
tegendeel, straks komt er nog een wijk 
met 104 wooneenheden bij. 

Op vraag van Laurence Lambert  
(N-VA) beloofde de schepen dat een 
informatievergadering waarop oplos-
singen zullen worden voorgesteld.

  Een bewoner bezorgde onze deze foto 
van de ondergelopen Esdoornlaan.



Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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Hoog loon

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:     /     /
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