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Veilig thuis in een welvarend Zedelgem

Samen met en voor ALLE inwoners
N-VA Zedelgem zette zich de voorbije jaren bijzonder in voor alle inwoners van Groot-Zedelgem. Vanuit de 
oppositie voerden we een constructief beleid. Dit door duidelijk te hebben gewerkt voor (en niet tegen) het 
welzijn van alle bewoners!

Keiharde inzet
We hebben ons keihard ingezet voor mensen én dieren. Daarvan getuigen heel wat initiatieven zoals de AED’s, de sterretjesweide, de 
speelpleinen, een bij-vriendelijke gemeente, een losloopweide voor honden, veilige wegen en ingerichte parkeerplaatsen, inzet voor 
groene en open ruimtes.

De laatste maanden werkten we samen en in dialoog met heel wat inwoners van onze gemeente een programma uit. Wij stellen ons 
garant om van Groot-Zedelgem en haar vijf woonkernen een leefbare, veilige en welvarende gemeente te maken. Een gemeente waar 
alle inwoners blijvend inspraak hebben!

Volkspartij
We zijn erin geslaagd om voor de gemeenteraadsverkiezingen een kandidatenlijst op te maken 
die alle mensen van onze gemeente vertegenwoordigt: jongeren, ouderen, mannen en vrou-
wen, ondernemers, arbeiders, studenten, huisvrouwen, mensen met een beperking, actieven en 
gepensioneerden. 

Kortom, N-VA Zedelgem is “de” Groot-Zedelgemse volkspartij en streeft ernaar om straks, 
dankzij uw steun en medewerking, van Zedelgem een duurzame en mensgerichte, welvarende 
gemeente te maken. We blijven ijveren om aan alle inwoners inspraak te geven.

Naast het herwaarderen van de diverse adviesraden en het aanmoedigen van wijk- en buur-
traden, blijven we alle inwoners vooral betrekken bij het beleid en informeren we hen tijdig en 
vooraf door onder andere alle gemeenteraden gratis aan te bieden via livestream. Zo zal iedere 
inwoner niet alleen van waar dan ook de raden kunnen volgen, maar eveneens de kans krijgen 
om actief te participeren.
 
N-VA staat voor volledige transparantie en degelijk bestuur, met en voor u, vandaag en morgen!

Plak “Dieren in huis”
Op de gemeenteraad van 22 maart werd het N-VA-voorstel goedgekeurd om een sticker 
“Dieren in huis” aan te bieden aan de Zedelgemse inwoners. “Dankzij de sticker kunnen 
brandweerploegen in een oogopslag zien hoeveel dieren ze kunnen aantreffen in het  
desbetreffende huis”, aldus Laurence Lambert. “Wanneer de situatie het toelaat, kunnen zij 
een reddingsoperatie aanvatten en de geliefde beestjes veilig en wel bij hun baasjes brengen.”

Er zullen in de beginfase 100 stickers aangeboden worden aan de prijs van 1,5 euro per  
sticker. 1 euro gaat rechtstreeks naar een vzw voor verwaarloosde dieren.

Peter Lambert, voorzitter
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Sportieve kandidaten versterken de N-VA-lijst

Ellen Vercaemst en Niko Larock versterken de lijst
Als Vlaamse volkspartij kan N-VA Zedelgem op een veelzijdige vertegenwoordiging rekenen. Wij ver-
welkomen twee sportieve nieuwkomers op onze kandidatenlijsten voor de komende verkiezingen.

Niko
Niko werkt bij Ocean Gate Logistics in Zeebrugge in een 
team transportarchitecten. Hij is bestuurslid bij voetbalclub 
Excelsior Zedelgem en van de Zedelgemse Whiskyclub. Op 
woensdagavond en in het weekend vindt u hem steevast op 
de racefiets, samen met de Zedelgemse fietsvrienden “de 
Flandria Flandriens”.

Ellen
Ellen zet zich in voor de jeugd en de jeugdwerking van de 
Karaté-Jitsu club. Zij is moeder van twee kinderen. Zowel bin-
nen als buiten haar gezin zet zij zich dagelijks in ten dienste 
van de allerkleinsten...

Beiden wonen in de woonkern De Leeuw. Een woonkern met 
bijzondere noden: een verkeersveiliger schoolomgeving, leef-
bare wijken, aangepast en veilig speelplein. Kortom: een plek 
waar het aangenaam vertoeven is voor iedereen!

Ellen en Niko hebben zich beiden kandidaat gesteld vanuit 
hun eigenheid en gedrevenheid, om samen met hun N-VA 
collega's en de inwoners van Zedelgem een welvarende en 
leefbare gemeente te maken.

Wildgroei van marktkramers?
Op dinsdagvoormiddag staan er op het dorpsplein van Loppem twee kramen: 
een dessertmobiel en een kraam met groenten en fruit. Onlangs was er een aan-
vraag van een visverkoper om op dezelfde dag de twee marktkramers in Loppem 
te vervoegen. N-VA-raadslid Ann Allemeersch benadrukt dat de donderdag-
markt op De Leeuw de volle steun krijgt van N-VA-Zedelgem, maar was toch 
verrast over het negatieve antwoord van het voltallig schepencollege. Het college 
besliste om het viskraam niet toe te laten omdat er een wildgroei van marktkra-
mers zou gecreëerd worden! Ann Allemeersch vindt het opnieuw een gemiste 
kans voor het dorpsplein van Loppem. “Een dorpsplein is veel meer dan een 
parking. Een marktplein moet dynamiek uitstralen en mensen samen brengen in 
alle leefkernen. Intussen mocht ik heel wat reacties van steun ontvangen.“

Een halve nieuwe Halfuurdreef
Na jaren uitstel wordt één van de slechtste voetpaden op onze gemeente aangepakt.  
De Halfuurdreef in Veldegem krijgt een make-over.

In de gemeenteraad van oktober 2015 
bracht N-VA-gemeenteraadslid Aäron 
Demeyere de schandalige toestand van 
de voetpaden in de Halfuurdreef in Vel-
degem op de agenda. De bevoegde sche-
pen beloofde een oplossing, maar het 
bleef wachten. Herhaaldelijk herinnerde 
het raadslid de schepen aan zijn belofte. 
In maart 2018 was er dan eindelijk de 
bewonersvergadering over de plannen.

Veelbelovende oplossing
Aäron Demeyere is tevreden dat er 
eindelijk een oplossing is: “De oplos-
sing ziet er veelbelovend uit. De bomen 
werden ondertussen al gerooid. De 
straat wordt versmald om het verkeer 
af te remmen en er komen parkeer-
stroken. Er worden ook aangepaste 
bomen aangeplant. Ik hoop wel dat het 
gemeentebestuur rekening houdt met de 
opmerkingen van de bewoners en dat er 

op zijn minst aan een kant een voetpad 
komt over de volledige lengte van de 
nieuwe straat ”.

Gemiste kans
Toch vindt raadslid Aäron Demeye-
re het een gemiste kans dat enkel de 
kant tussen Koningin Astridstraat 
en de Boldersdreef wordt aangepakt. 
“De kant richting Bergenstraat heeft 
dezelfde problemen met de voetpaden 
en rioleringen. De firma die de bomen 
aan de ene kant heeft gerooid, had beter 
ineens ook gerooid in het deel richting 
Bergenstraat. Als ook daar aangepaste 
bomen komen, vermijden we veel mise-
rie en zou de dreef een geheel gevormd 
hebben. Nu zullen er aan een kant jonge 
bomen en aan de andere kant oude 
bomen staan. Een gemiste kans in alle 
opzichten.”

Niko Larock, tevens ook kandidaat voor de provincieraad, en  
Ellen Vercaemst.

Eindelijk oplossing voor de slechtste 
voetpaden in de Halfuurdreef

Ratte Vynckeprijs 2018

Dit jaar kent de Ratte Vynckeprijs van N-VA Zedelgem twee laureaten: 
Welzijnsschakels ‘t Kanal en de Heemkundige Kring Pastoor Ronse. ‘t Kanal is 
een Zedelgemse vrijwilligersorganisatie, die door ontmoeting kansen wil bieden 
aan mensen die uitsluiting ervaren door armoede of afkomst. De Heemkundige 
Kring Pastoor Ronse is bijna 40 jaar de spreekbuis van en voor lokale geschiedenis 
en heemkunde met aandacht voor studie en voor het behoud van historisch 
erfgoed. 

Eddy De Wispelaere, ex-schepen en N-VA-lijsttrekker, benadrukte het belang van hun inzet voor 
onze maatschappij en reikte de prijs uit aan Freddy Vervaecke van ‘t Kanal en Bertrand Denys 
van Pastoor Ronse. Omdat ‘t Kanal veel helpt bij mensen in armoede, besliste de Heemkundige 
Kring om het geld van hun prijs aan hen over te maken. De uitreiking gebeurde met een schit-
terend leden- en sympathisantenfeest met eregast Sanders Loones, Europees parlementslid en 
nationaal ondervoorzitter van de N-VA.

N-VA-raadslid Jef Bogaert vroeg hoe er in het nieuwe gemeentehuis aandacht zal besteed worden aan Amaat Vyncke. Deze 
uitbreiding staat in de plaats van het vroegere gemeentehuis dat burgemeester Lievens liet bouwen eind jaren ‘50. Hiervoor 
diende het geboortehuis van kosterszoon Amaat Vyncke te worden afgebroken.

Guy Serreyn versterkt N-VA-lijst 
Guy is geen onbekende in het Loppems dorpsgezicht. Op zijn wandeltocht trok het 
zwerfvuil zijn aandacht. “Het is nu al zeven jaar dat ik samen met mijn hondje bijna 
dagelijks Loppem doorkruis op zoek naar zwerfvuil”, legt Guy Serreyn uit. “Onlangs 
vroeg mij iemand hoe ik dat volhield. De voldoening die het geeft, is van onschat-
bare waarde. Ik kom met veel mensen in contact. Dat geeft een goed beeld van de 
bezorgheden die in onze gemeente leven. Daar wil ik nu ook in de politiek mee aan 
de slag gaan.” Lijsttrekker Eddy De Wispelaere en Guy Serreyn



Wij zijn thuis in West-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in West-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend West-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend West-Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


