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ZEDELGEM

www.n-va.be/zedelgem

De openbare verlich-
ting kost de gemeente 
Zedelgem jaarlijks  
350 000 euro, oftewel 
30 000 euro per maand. 
Daarom stelde N-VA-
gemeenteraadslid Jef 
Bogaert begin juni voor 
om de straatverlichting 
selectief te doven. De 
meerderheid belooft 
actie te ondernemen 
tegen september. De 
N-VA blijft dit punt op de voet volgen.

“In tijden van broodnodige besparingen is het prijskaartje inderdaad een belang-
rijk aspect”, weet Jef te vertellen. “Zedelgem kan jaarlijks maar liefst 80 000 euro 
op haar energiefactuur besparen door de straatverlichting te beperken. Lichten  
doven helpt bovendien om onze ecologische voetafdruk te verminderen. 

Dit kadert ook in afspraken tussen alle Vlaamse gemeenten en Europa om de 
CO2-uitstoot tegen 2020 stevig te verminderen. Zedelgem zegde dat vier jaar  
geleden al toe, maar intussen is er helemaal niets veranderd.”

In de gemeenteraad van mei kondigde de meerderheid forse verhogingen voor 
de grafconcessies aan. De N-VA-fractie stemde resoluut tegen.

“Gemeenteraad na gemeenteraad komt de meerderheid op de proppen met een 
of ander  retributiereglement, dat 
zij wil aanpassen. Het is de ene 
forse verhoging na de andere”, 
zegt N-VA-raadslid Jef Bogaert. “ 
Voor de grafconcessies is dit niet 
anders. Deze verdoken belasting-
verhoging loopt op tot 50 procent. 
Of hoe de Zedelgemnaar ge-
pluimd wordt tot in zijn graf.”
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Licht aan of licht uit?

Eeuwige rust wordt een stuk duurder

Zedelgem kan jaarlijks maar liefst 80 000 euro 

op haar energiefactuur besparen.

De gemeente pluimt u van 
de wieg tot het graf, zegt 
raadslid Jef Bogaert.

N-VA vergeet de 
mama’s niet
Zondag 10 mei was  
Moederdag. De N-VA 
liet dat niet onopge-
merkt voorbijgaan. Op 
elk marktplaatsje in 
Groot-Zedelgem waren 
bestuursleden en man-
datarissen present om 
moeders met een gepast 
roosje te verrassen. 

Honderden rozen  
werden ‘aan de vrouw 
gebracht’.

“We hebben talloze 
fijne reacties mogen 
ontvangen”, zeggen 
gemeenteraadslid 
Ann Allemeersch en 
OCMW-raadslid An 
Noë, die dit initiatief 
volgend jaar met volle 
goesting willen  
herhalen.
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Het wegdek aan de Rolleweg, Enink en Sysen is een lappendeken van putten. Onder impuls van gemeente-
raadslid Ann Allemeersch hield de N-VA daarom een actie aan de Rolleweg. Wij dringen aan op een duurzame 
oplossing.

Al een jaar geleden kaartte Ann Allemeersch deze heikele toestand aan in de gemeenteraad. Schepen Haesaert 
beloofde beterschap. Maar tot op heden veranderde er niets.

“Deze aanslepende toestand is bijzonder gevaarlijk voor de weggebruikers, vooral voor de vele fietsers die dagelijks 
dit traject gebruiken”, zegt raadslid Ann. “De houten paaltjes moeten herplaatst worden, en liefst op een bredere  
afstand van elkaar, zodat ze geen hinder zijn voor landbouwvoertuigen. Samen met het N-VA-bestuur blijf ik  
aandringen op een duurzame oplossing. Volgens ons is dat de aanleg van grasdallen. Ook de problemen aan de  
Dr. Adriaenstraat zouden daarmee trouwens opgelost kunnen worden.”

Hartritmetoestel in Zedelgem
Op voorstel van N-VA-raadslid Jef Bogaert heeft Zedelgem on-
langs een eerste automatische externe defibrillator (AED) ge-
plaatst. Die vind je nu in de Groene Meersen. Het heeft aardig wat 
voeten in de aarde gehad. Over de aankoop werd in het verleden 
al vaker tevergeefs gedebatteerd.

Acuut hartfalen blijft een buitengewoon belangrijke doodsoor-
zaak. Enkele recente voorvallen bij bekende en minder bekende 
sportfiguren zijn hiervan pijnlijke illustraties. Ook in Zedelgem 
vallen er jaarlijks ongeveer twintig sterfgevallen door hartfalen te 
betreuren.

Prompt ingrijpen is dus noodzakelijk. Dat verhoogt de overle-
vingskansen van slachtoffers van een hartstilstand aanzienlijk. De kans op overleven neemt immers sterk af naarmate 
de tijd tussen de hartstilstand en de defibrillatie verstrijkt. De praktijk maakt trouwens duidelijk dat de hulpdiensten 
helaas niets steeds tijdig ter plaatse kunnen zijn. Het installeren van AED-toestellen is dus geen overbodige luxe.

VERDERE INSPANNINGEN NODIG
Die eerste stap verheugt ons. Maar het is een zeer bescheiden stapje. Dit ene toestel maakt Zedelgem niet meteen 
hartveiliger. We beseffen dat het niet realistisch is het hele grondgebied meteen hartveilig te maken maar het had toch 
meer mogen zijn. In zijn voorstel in de gemeenteraad van januari 2015 had raadslid Bogaert nog de aankoop van vier 
toestellen bepleit. Die zouden in alle sportcentra moeten komen, plaatsen waar het risico op hartfalen groter is.  
Hoewel de aankoop van een AED-toestel geen zware investeringen vergt, opteerde de gemeenteraad toch voor slechts 
één apparaat. Wel beloofde de meerderheid in de toekomst de aankoop van bijkomende toestellen te overwegen.

We hopen dat het gemeentebestuur het voorbeeld van de omringende gemeenten zal volgen en meer toestellen 
zal installeren.

Op zaterdag 28 februari werden we gastvrij ontvangen door Paula Christiaens en 
Achiel Tylleman voor een bezoek aan hun Artiriacumhoeve. Achiel is al dertig jaar  
een schapenfokker. Hij houdt er zich bezig met een drietal bedreigde soorten:  
het melkschaap, het Vlaams schaap en de Houtlander.

Na een aperitiefje volgde een gevarieerde uiteenzetting. Achiel had het onder meer over 
de Gallo-Romeinse naam Artiricum die verwijst naar de woonplaats van Arthur of  
Arturius. Hiervan is de naam Aartrijke afgeleid. Verder typeerde hij de verschillende 
schapensoorten van de boerderij.

Vervolgens ging het richting stallen om te eindigen met het proeven van een aantal verse 
producten van de boerderij. We kregen er kaas en ijs geserveerd gemaakt van schapenmelk, 
gerookte gigot van schaap en, voor de liefhebbers, een blonde of bruine Leeuw. 

Bescheiden eerste stap naar hartveilige gemeente

De gemeenteraad van juni keurde het nieuwe retributie-
reglement voor de verhuur van de gemeentelijke accom-
modatie goed. De meerderheid kiest voor een  
verhoging van de huurprijzen. De motivatie?  
Meer inkomsten genereren. N-VA-gemeenteraadslid  
Aäron Demeyere is hier niet over te spreken.  
Onze fractie heeft dit reglement met klem afgewezen.

De fikse verhogingen raken niet alleen particulieren maar ook 
verenigingen. Met name de kostprijs van de huur van technische 
installaties, de technieker en het poetsen van de zalen gaat fors 
omhoog. 

Huren op weekdagen, zater-, zon- en feestdagen zal telkens een 
verschillende prijs opleveren. Dat zal ongetwijfeld voer voor 
discussies geven tussen de verhuurder en huurder. Het wordt 
uitkijken als men op zaterdag iets organiseert en er op zondag  
al een andere vereniging een organisatie op touw zet. De poets-
rekening loopt namelijk zeer snel op. Zelf poetsen is natuurlijk 
ook een optie. 

In zijn antwoord op de N-VA-bedenkingen leek de bevoegde 
schepen een partijtje blufpoker te spelen. Hij vroeg zich af of 
onze raadsleden ook de prijsverminderingen gezien hadden in 
het reglement. Toch wel: een gratis zwembeurt na een volle tien-
beurtenkaart en de halvering van de terug te betalen waarborg 
voor een sleutel of badge. Kruimels. Er is meer nodig om onze 
raadsleden van de wijs te brengen.

Huur gemeentelijke accommodatie wordt duurder

Op dinsdag 29 april was Pol Van Den Driessche te gast bij onze plaatselijke N-VA-
afdeling, in het Lokaal in Veldegem.

Pol mag je gerust een media-expert noemen. Hij heeft er een lange en gevarieerde  
loopbaan opzitten, onder meer als hoofdredacteur van Het Nieuwsblad en politiek  
commentator bij VTM. Hij is bovendien een getalenteerd verteller.

Gedurende anderhalf uur wist hij ons te onderhouden over de macht van de pers. In 
zijn eigen boeiende stijl en met heel wat anekdotes leidde hij ons door de politiek van 
de vorige decennia. De steeds groeiende rol en invloed van de pers en de media op de 
gebeurtenissen was de rode draad. Wat we vooral onthouden is de tanende invloed van 
de politiek op de pers en (omgekeerd) de toenemende greep van de pers op de politiek.

Pol Van Den Driessche fileert de ‘macht van de pers’

N-VA Zedelgem op bezoek in Artiriacumhoeve

Wanneer verdwijnen putten in wegdek?

 De N-VA vraagt beterschap 
voor de geteisterde Rolleweg.

N-VA-raadslid Jef Bogaert zorgde voor 

een AED-toestel in de Groene Meersen. 

Maar er moeten er nog bijkomen!

De verhogingen zullen ook de 
verenigingen treffen. - gemeente-
raadslid Aäron Demeyere
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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

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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:     /     /
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