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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

N-VA Zedelgem staat voor u klaar
Op 23 februari hebben de Zedelgemse N-VA-leden mij tot voorzitter verkozen voor de komende drie 
jaar. Ik dank hen voor het vertrouwen, en wil meteen ook mijn voorganger, Peter Lambert, en het vorige 
bestuursteam bedanken voor wat zij samen hebben gerealiseerd. Ons nieuwe bestuur zal verdergaan op 
de weg die zij hebben aangegeven.

N-VA Zedelgem krijgt dan wel een nieuw bestuur, maar de 
geest blijft dezelfde. Wij blijven dé volkspartij voor iedereen. 
Met een goeie mix van vrouwen en mannen, van jong tot 
iets minder jong, gaan wij er samen tegenaan. Elk van onze 
veertien bestuursleden heeft zijn eigen kwaliteiten, kennis en 
talenten, en dat zal de dynamiek van onze groep zeker ten 
goede komen.

Na de verkiezingen van oktober vorig jaar werd de N-VA 
in Zedelgem opnieuw naar de oppositiebank verwezen. Die 
rol zullen wij met veel ernst op ons nemen. Constructief? 
Uiteraard! Maar kritisch waar nodig, steeds met het oog op de 
belangen van de Zedelgemse burger. Onze raadsleden werken 
zich volop in in alle dossiers, om met kennis van zaken hun 
taak te vervullen in de gemeenteraad en het bijzonder comité 
voor de sociale dienst.

Hebt u een opmerking, een vraag, een zorg die u graag met 
ons wilt delen? Contacteer ons dan gerust! Met plezier  
luisteren wij naar uw mening, want die vertelt ons wat er  
leeft in Zedelgem. We nodigen u ook uit om geregeld een  
kijkje te nemen op onze Facebookpagina en website:  
www.n-va.be/zedelgem

Op 26 mei wordt u opnieuw in het 
stemlokaal verwacht. Alle kandidaten, 
inclusief mezelf, hopen dat u onze 
partij die dag een duwtje in de rug 
wilt geven. Voor Vlaanderen.  
Voor Vooruitgang!

Niko Larock
Voorzitter N-VA Zedelgem

Nieuwe bestuur voor N-VA Zedelgem
Op 23 februari koos onze afdeling een nieuw bestuur.  
Arrondissementeel voorzitter Geert Orbie en Vlaams volks-
vertegenwoordiger Cathy Coudyser waren aanwezig om de 
verkiezingen in goede banen te leiden. Voorzitter Niko Larock 
en ondervoorzitter Ann Pattyn werden rechtstreeks verkozen, 
samen met heel wat andere bestuursleden. Onze N-VA- 
mandatarissen maken automatisch deel uit van het bestuur.

Van links naar rechts op de foto: Vlaams volksvertegen-
woordiger Cathy Coudyser, Eddy De Wispelaere, arrondis-
sementeel voorzitter Geert Orbie, Jean-Pierre De Groodt, 
ondervoorzitter Ann Pattyn, José Tordoir, Sabine Dehullu, 
Bram Larock, voorzitter Niko Larock, Dany Meulemeester, 
Mieke Grootaert, Sam Vandoorne, Dirk Cleenwerck, Marnix 
Decloedt en An Noë. Ontbreekt op de foto: Marie-Jeanne 
Clarisse.

Maak kennis met uw kandidaten 
voor 26 mei op pagina 3.

Niko Larock
12de opvolger 
Vlaams Parlement

Maaike De Vreese
Plaats 2  
Vlaams Parlement
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Nieuwe bestuursfuncties ingevuld

N-VA neemt deel aan 1 000 km van  
Kom op tegen Kanker
Dit jaar is de 1 000 km van Kom op tegen Kanker aan zijn tiende editie toe. Vier dagen lang fietsen diverse 
pelotons vanuit Mechelen telkens een rit van 125 kilometer naar een ‘middagstad’ én terug. Ook onze  
voorzitter Niko Larock neemt deel!

Vrijdag 31 mei vormt Zedelgem als West-Vlaamse middagstad 
het decor van dit wielerspektakel. De Groene Meersen zullen een 
transformatie ondergaan tot heus renners- en evenementendorp. 
Zedelgem krijgt niet voor niets de eer om middagstad te zijn. 
Onze stad speelde een rol van betekenis in de Vlaamse wieler-
geschiedenis, want Leon Claeys maakte hier in 1894 de eerste 
Flandriafiets. In 1959 kwam de Zedelgemse Flandria in het 
wielerpeloton. Veel iconen passeerden sindsdien de revue: Roger 
en Erik De Vlaeminck, Rik Van Looy, Freddy Maertens, Walter 
Godefroot, Michel Pollentier, Eric Leman, Joop Zoetemelk en de 
vroegtijdig overleden Jean-Pierre Monseré. 

Niko Larock, voorzitter van N-VA Zedelgem, fietst al jaren mee 
voor Kom op tegen Kanker met het lokale Dopijo-team, maar 
deze keer maakt hij voor het eerst ook deel uit van het N-VA-
team! Elk team bestaat uit maximum acht renners en zamelt  
5 000 euro startgeld in om te mogen deelnemen aan dit evene-
ment. Een inspanning die Niko er graag voor over heeft. Als 
fervente fietser is hij blij een steentje te kunnen bijdragen in de 
strijd tegen de vreselijke ziekte die kanker is.

Na de verkiezing van ons afdelingsbestuur 
werden ook de bestuursfuncties verdeeld. 
Op de foto ziet u vooraan v.l.n.r.: 
•  Eddy De Wispelaere, fractievoorzitter in 

de gemeenteraad en huis-aan-huisblad-
verantwoordelijke 

•  Ann Pattyn, gemeenteraadslid en  
ondervoorzitter

• Niko Larock, voorzitter 

• Dirk Cleenwerck, secretaris 
•  Marnix Decloedt, organisatie- en  

materiaalverantwoordelijke
 
Achteraan v.l.n.r. ziet u: 
•  Bram Larock, communicatieverantwoor-

delijke, Facebook- en webbeheerder
• Dany Meulemeester, bestuurslid
• Jean-Pierre De Groodt, gemeenteraadslid 

•  An Noë, lid bijzonder comité voor de  
sociale dienst

• Mieke Grootaert, ledenverantwoordelijke
• Sabine Dehullu, bestuurslid
• Marie-Jeanne Clarisse, bestuurslid
 
Ontbreken op de foto: 
• José Tordoir, penningmeester
• Sam Vandoorne, bestuurslid
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In 2018 maakten zowel Niko Larock als schepen Peter Haesaert 
deel uit van het Dopijo-team.

Ook N-VA-lijsttrekker Eddy De Wispelaere zakte toen af naar  
Zottegem om Niko aan te moedigen.
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Zevenentwintigste Ratte Vynckeprijs  
voor Jef Bogaert
Met de Ratte Vynckeprijs wil N-VA Zedelgem een inwoner of vereniging in de bloemetjes zetten die zich 
inzet voor de integratie van mensen die het moeilijk hebben. Gewezen schepen Eddy De Wispelaere riep  
de prijs in het leven naar aanleiding van de eerste deelname van de toenmalige Volksunie aan het gemeente-
bestuur van Zedelgem. In 1989 vond de eerste uitreiking plaats. Dit jaar ging de prijs naar Jef Bogaert.

Het is de eerste keer dat de initiatiefnemers iemand  
bekronen uit eigen midden. Jef Bogaert, gewezen 
N-VA-gemeenteraadslid, is al veel jaren een fervente  
Vyncke-liefhebber. De kroon op zijn opzoekingswerk  
is ongetwijfeld de uitgave Amaat Vyncke, Zedelgemse  
zoeaaf, blauwvoet-studentenleider en Witte Pater.  
Herhaaldelijk liet hij zich horen in de gemeenteraad met 
tussenkomsten over Amaat Vyncke. N-VA Zedelgem vond 
het dan ook toepasselijk om Jef te lauweren met de 27ste 
Ratte Vynckeprijs.

Topkandidate Maaike Devreese overhandigt de prijs
Op 23 maart mocht Jef de prijs in ontvangst nemen uit de handen van 
Maaike Devreese, die op 26 mei de tweede plaats krijgt voor het Vlaams 
Parlement. Maaike groeide op in Zedelgem, meer bepaald in de deel- 
gemeente Loppem, waar ze tot haar huwelijk bleef wonen. Ze behaalde een 
diploma criminologie aan de UGent en werkt sinds 2008 bij de federale 
Dienst Vreemdelingenzaken. In 2014 kon ze aan de slag op het kabinet van 
voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Franken. Ze was er 
veiligheidsadviseur en was ook bevoegd voor de aanpak van transit- 
migratie. N-VA Zedelgem bedankt Maaike voor haar aanwezigheid en roept 
alle inwoners nog eens op om haar op 26 mei hun stem te geven.

Auteur Jef Bogaert met zijn uitgave Amaat Vyncke, 
Zedelgemse zoeaaf, blauwvoet-studentenleider en  
wWitte Pater.

Op 26 mei trekt u opnieuw naar de stembus voor 
de verkiezing van het Vlaams, federaal en Europees 
parlement. De N-VA staat voor u klaar met een 
ijzersterk team en een stevig onderbouwd  
programma.  
 
Ons doel? De Vlaming het beleid geven dat hij 
verdient. Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
In Zedelgem kunt u daarvoor rekenen op een 
kandidaat van eigen bodem: Niko Larock. 

Geef onze gemeente een stem in Brussel  
en stem op Niko!

uw kandidaat op 26 mei
Niko Larock

Maaike Devreese (in het midden) kreeg de eer om de Ratte Vynckeprijs te 
overhandigen. Op 26 mei vindt u haar op plaats 2 voor het Vlaams Parlement.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in West-Vlaanderen. 

n-va.be/verkiezingen

Yngvild INGELS
Menen

Veiligheidsspecialist

2de plaats
Kamer

Bert MAERTENS
Izegem 

Burgemeester en Vlaams 
volksvertegenwoordiger

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Sander LOONES
Koksijde

Voormalig minister en

Europarlementslid

Lijsttrekker
Kamer

Maaike DE VREESE
Brugge

Adviseur bij Dienst 

Vreemdelingenzaken

2de plaats
Vlaams Parlement

Geert BOURGEOIS
Izegem

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


