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Dit lentenummer staat in het teken van ‘een hart 
voor Zedelgem’. Zowel figuurlijk (onze Valentijnsac-
tie) als letterlijk (onze actie ‘Hartveilig Zedelgem’). 
Dit is niet zomaar een slogan, want we zijn erin 
geslaagd om de meerderheid te doen luisteren naar 
wat leeft in Zedelgem, naar wat de inwoners vragen 
voor hun hartveiligheid, naar wat de inwoners eisen 
om de overlevingskans bij een plotse hartstilstand te 
verhogen. 

Om de drie jaar kiezen onze leden een nieuw bestuur en kunnen 
ze zich ook kandidaat stellen. Op 23 april hebben we de be-
voegdheden van de nieuw verkozen bestuursleden vastgelegd.
v.l.n.r.: José Tordoir (penningmeester), Jef Bogaert (eindredac-
tie N-VA-blad), Dirk Cleenwerck (secretaris/communicatie), 
An Noë, Mieke Grootaert (ledenadministratie), Peter Lambert 
(voorzitter) Ann Allemeersch, Jean-Pierre De Groodt, Laurence 

Lambert, Marie-Jeanne Clarisse, Aäron Demeyere (jongerenwer-
king), Marnix Decloedt (organisatie) en Etienne Feys. Eddy De 
Wispelaere (ondervoorzitter) was fotograaf van dienst. 

Wij dragen hierbij ook meer dan ons steentje bij. 
Wij willen ons inzetten voor een gemeenschap die 
respectvol met elkaar omgaat en iedereen een mens-
waardig leven wil geven. Kortom een hartelijke 
samenleving.

Graag willen we met dit blad alle inwoners informe-
ren over onze politieke inzet voor Zedelgem. Daarom 
is het ook belangrijk om te weten wie deel uitmaakt 
van het N-VA-bestuur. Zeker als het bestuur belang-
rijke wijzigingen heeft ondergaan.

Een hart voor Zedelgem

N-VA Zedelgem kiest nieuw bestuur

Vragen? Je kunt ons via e-mail bereiken via 
voornaam.naam@n-va.be.

Hartveilig Zedelgem p. 2 Zedelgem: BlueAssist-gemeente p. 3
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Eén schepen te veel? 
Het aantal inwoners van een gemeente bepaalt hoeveel raadsleden en hoeveel schepenen er zijn. Zedelgem, met ruim 
22.000 inwoners, telt zeventwintig raadsleden. Onze gemeente mag , buiten de burgemeester en de OCMW-voorzitter, 
minimaal twee en maximaal zes schepenen tellen. Deze bestuursperiode zijn er heel wat gemeenten die één of zelfs 
twee schepenen minder aanstellen. Eén schepen minder zou Zedelgem, over 6 jaar gezien, ruim 250.000 euro verloning 
besparen. We hebben deze besparing bij het begin van deze legislatuur voorgesteld, maar de meerderheid zag dit niet zitten.

Dat er echter een schepen zou zijn, die zijn overbodigheid bewijst, had de N-VA niet verwacht. De belangrijkste 
bijeenkomst van het gemeentebestuur is de bijna maandelijkse gemeenteraadszitting. Op de zitting van maart waren er 
zelfs twee schepenen afwezig. Uiteraard kan men hiervoor een ernstige en goede reden hebben. Maar een intiem etentje in 
een toprestaurant valt hier niet onder.

De N-VA maakt Zedelgem hartveilig

Los- en laadzone Kloosterstraat: enige oplossing
Zedelgem ondertekent BlueAssist-charter

In Zedelgem sterven jaarlijks twintig mensen door een plotse 
hartstilstand. Toch kan dit tegengehouden worden. Zo kan 
men een normaal hartritme herwinnen door het geven van een 
stroomstoot, hetzij met een gewone AED, hetzij met deze van de 
MUG. Dit moet wel zo vlug mogelijk gebeuren, want na enkele 
minuten is er blijvende schade of overlijdt het slachtoffer. Per 
minuut langer wachten daalt de overlevingskans met tien procent.

Het hulpmiddel BlueAssist biedt een houvast aan mensen die geen eenvoudige 
hulpvraag kunnen of durven stellen. Met behulp van een BlueAssist-kaart of BlueAssist-
app tonen ze hun hulpvraag. Voor mensen met beperkingen betekent dit een grote 
meerwaarde. Jouw antwoord helpt hen weer verder en geeft je een goed gevoel.

Ook Zedelgem wordt een BlueAssist-gemeente en zal op meerdere plaatsen (gemeentehuis, sociaal huis, 
Braambeier, …) BlueAssist-kaartjes ter beschikking stellen. Op 22 april was er in De Braambeier een 
boeiende infosessie met getuigenissen en volgde de ondertekening van het BlueAssist-charter. 

Ook jij kan BlueAssistant worden via www.blueassist.eu.

Bij ons overleeft 
slechts vijf procent 
een hartstilstand. In 
Nederland, met veel 
meer AED’s, is dit 

veertig procent. Op tijd 
de reanimatie starten 
met een AED kan zelfs 
voor zeventig procent 

overlevingskans zorgen. 
Daarom zijn er in alle 

omliggende gemeenten 
heel wat AED’s. Bij 
ons kwam pas een 

jaar geleden de eerste 
openbare AED.

De N-VA doet er alles aan om meer AED’s en meer reanimatielessen te krijgen:

  januari 2015: N-VA-voorstel: minstens één AED in iedere deelgemeente en opleiding 
resultaat: (slechts) één AED in cultuur- en sportcentrum Groene Meersen Zedelgem

  zomer 2015: N-VA-voorstel: een AED ter beschikking te stellen bij grote manifestaties. 
Voorstel werd afgekeurd

  januari 2016: petitie ‘Hartveilig Zedelgem’. Met resultaat: 1300 personen hadden 
de moed om een petitie te tekenen voor meer hartveiligheid. Daardoor wijzigt de 
meerderheid haar visie.

  23 februari 2016: De N-VA organiseert zelf lessen reanimatie/AED, Groene Meersen
  februari 2016 : N-VA-voorstel: 1 AED per woonkern + 1 AED voor manifestaties: niet 

goedgekeurd 
  maart 2016: Vlaams minister Liesbeth Homans wordt meter van de actie ‘Hartveilig 

Zedelgem’.
  maart 2016: N-VA-voorstel: stimuleren reanimatielessen, niet goedgekeurd.
  april 2016: N-VA Zedelgem koopt zelf een AED en schenkt deze aan de bevolking. 

De AED wordt symbolisch overhandigd aan de burgemeester. Deze AED wordt 
ambulant gebruikt: op manifestaties met veel volk en waar nodig. 

Gemeenteraad 28 april 2016: Het voorstel om acht nieuwe vaste AED’s te plaatsen wordt 
unaniem goedgekeurd. De N-VA krijgt uitbreiding lessen reanimatie en de zekerheid 
dat er een duidelijke bewegwijzering komt naar de nieuwe toestellen. Een grote stap om 
Zedelgem hartveilig te maken is gezet. 

 De N-VA schenkt AED aan de Zedelgemse bevolking onder 
het goedkeurend oog van de nieuwe vzw Heartsaver.

 Ruime belangstelling voor de lessen reanimatie/AED op initiatief van de N-VA.

 Minister Homans wordt meter 
van ‘Hartveilig Zedelgem’ 

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

Een AED, 
Automatische Extern 

Defibrillator, is een draagbaar 
apparaat dat kan bepalen of een hart 

terug in een normaal ritme kan komen 
door het toedienen van een stroomstoot en 
deze dan ook toedient. Net als bij een GPS 
zegt een stem wat je moet doen en laten. 
Iedereen mag zo’n defibrillator gebruiken 

bij vermoeden van hartstilstand. 
Samengevat: de enige fout die je 

kunt maken, is dat je de AED 
niet gebruikt.
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Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten

 Plichten

20
15

20
15

vrijwillig

gedwongen

4.000

5.900

4.000

5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018

68%
NU

72%2018

Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen
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