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ZEDELGEM

            Op woensdag 28 oktober nodigt Jong N-VA Zedelgem jongerenleden van 
            Zedelgem uit voor een bezoek aan het Vlaams Parlement. 
We worden ontvangen door Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser en 
krijgen daarna een rondleiding van haar medewerker Martijn Rogiers (algemeen 
penningmeester van Jong N-VA). Na de rondleiding wordt er een broodjesmaaltijd 
voorzien door Jong N-VA Zedelgem. Als afsluiting van het bezoek kan je de plenaire 
vergadering bijwonen. 
Inschrijven en verdere informatie via shane.vermeersch@n-va.be. 

www.n-va.be/zedelgem
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Op 25 juni was nationaal onder-
voorzitter Sander Loones bij 
ons te gast in het kader van de ons te gast in het kader van de 
#Helfie-campagne. De N-VA 
deed een oproep om zoveel 
mogelijk deel te nemen aan de 
bloedinzameling van het Rode 
Kruis in de Groene Meersen. 

Op de foto zie je Sander Loones 
met de Zedelgemse N-VA’ers, bij het 
eerste AED-toestel in de gemeente, 
dat er op voorstel van N-VA Zedel-
gem kwam in de Groene Meersen. 
In onze gemeente sterven immers 
jaarlijks meer dan twintig mensen 

door acuut hartfalen. Een AED-
toestel kan helpen om het slacht-
offer, zonder of met veel minder offer, zonder of met veel minder 
schade, in leven te houden tot de 
MUG ter plaatse is.

Omdat zo’n AED automatisch 
gesproken instructies geeft en 
alleen een elektrische shock 
toedient als dit nodig is, kan 
iedereen het zonder voorkennis 
bedienen. We ijveren er in ieder 
geval voor dat er ook in de 
andere deelgemeenten dergelijke 
hartritmetoestellen zouden 
komen.

Met bovenstaande slogan trok N-VA 
Zedelgem naar de verkiezingen. 
We willen dus luisteren naar wat We willen dus luisteren naar wat 
er leeft bij onze inwoners en ons 
inspannen om aan jullie verzuchtin-
gen tegemoet te treden. 

Daarom organiseren we een Daarom organiseren we een 
ontmoetingsmoment met mandata-
rissen en bestuursleden. Tussen 
pot en pint kunnen we samen 
nadenken over de toekomst van 
onze gemeente. 

Je bent van harte welkom op 
zondag 25 oktober vanaf 10.30 
uur op onze ‘Klink en Drink’ in Café
Gemeentehuis (bij Eric en Jean-
nine Demeulemeester), Eernegem-
sestraat 1, 8211 Aartrijke.

N-VA-ondervoorzitter Loones 
heeft een hart voor Zedelgem

GEEF ZEDELGEM 
TERUG AAN 
HAAR INWONERS!

            Op woensdag 28 oktober nodigt Jong N-VA Zedelgem jongerenleden van 
            Zedelgem uit voor een bezoek aan het Vlaams Parlement.
We worden ontvangen door Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser en 
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het Vlaams Parlement
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Na een N-VA-actie om de rampzalige toestand van de verschillende speelpleintjes in de gemeente aan te 
kaarten, zaten de raadsleden Aäron Demeyere, Laurence Lambert en Ann Allemeersch op 12 maart samen 
met de betrokken schepen om een oplossing te vinden.

Aangezien het meerjarenplan een bedrag voor nieuwe speeltoestel-
len vermeldt in 2015, ging de N-VA ervan uit dat er tegen de grote 
vakantie resultaat zou zijn. In de gemeenteraad van juni herhaalde 
Ann Allemeersch daarom de vraag om iets te ondernemen. Maar 
toen de Jong N-VA-werkgroep Speelpleinen op controle ging, bleek 
het resultaat bedroevend. Verwaarlozing troef, was de conclusie 
van jongerenvoorzitter Shane Vermeersch.

Raadslid Laurence Lambert deed in de gemeenteraad van septem-
ber navraag en kreeg de belofte dat er dit jaar nog een controle zou 
komen. Ook een beslissing om nieuwe speelpleintjes op te richten 
of nieuwe toestellen op bestaande pleintjes te voorzien, komt eraan. 
De gemeente spreekt over een oplevering tegen volgende lente.

De N-VA staat volledig achter de oproep van staatssecretaris Theo 
Francken om de lokale opvangcapaciteit van het OCMW te benut-
ten om de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoor-
log het hoofd te bieden. In die zin is het positief dat Zedelgem zijn 
vrijwillige opvangcapaciteit uitbreidt met zes personen (één gezin). 
Op die manier helpen we mensen die onze hulp echt nodig hebben. 
We willen wel benadrukken dat asielzoekers geen financiële steun 
krijgen en dat de extra opvang er komt met geld van Fedasil (dus 
niet uit de gemeentekas). 

Vluchtelingencrisis: 
Zedelgem draagt steentje bij

OCMW-raadsleden Jean-Pierre De Groodt en An 
Noë steunen de extra opvangcapaciteit in Zedelgem.

Naast de nationale #Helfie-actie organiseerde N-VA-Zedelgem een lokaal initiatief dat 
levens kan redden. Het ziekenhuis van Torhout bood ons de mogelijkheid om een initi-
atie hartreanimatie te volgen (gebruik van AED en toepassen van hartmassage).

Hoewel een AED-toestel volautomatisch bepaalt of een elektroshock nodig is, durven omstaan-
ders bij iemand die een hartstilstand krijgt, dikwijls niet helpen uit onwetendheid, uit vrees 
voor foute handelingen of omdat ze het nooit gedaan hebben. 

Het overlijdensriscio bij een hartstilstand daalt het meest door het gebruik van AED-toestel te 
combineren met hartmassage. Bij afwezigheid van een AED, geef je het best hartmassage tot de 
MUG ter plaatse is.

Door het eens zelf te doen in simulatie (oefenpop), ervaar je dat het toedienen van hart-
massage echt niet zo moeilijk is en dat het gebruik van de AED eigenlijk een fluitje van 
een cent is. Durven is voldoende. Vanuit onze positieve ervaring willen we hier in Zedelgem 
in het najaar ook zo’n initiatie hartreanimatie organiseren.

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

N-VA Zedelgem volgt cursus hartmassage

In het complex kan de brandweer realistische situaties 
oefenen en bijsturen. Bovendien laten de aanwezige 
instrumenten universitair onderzoek over brand-
bescherming toe. De vele mogelijkheden maken het 
tot een Europese primeur. Deze investering van 
2,9 miljoen euro, betaald door de provincie West-Vlaan-
deren, Binnenlandse Zaken en de brandweerschool, 
zorgt voor beter opgeleide brandweerlieden en komt dus 

ook onze veiligheid ten goede.  De vuurhal omvat een 
hal van 12 meter hoogte en een gebouw van vijf 
bouwlagen waarin onder meer appartementen, kantoren 
en de motorkamer van een schip gesimuleerd worden. 
Het gebouw is uitgerust met brandhaarden en 
meetinstrumenten. Buiten is er nog een oefenplaat 
waar in warme omgeving wordt geoefend.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en 
Veiligheid Jan Jambon (N-VA) opende op 18 september de 
nieuwe vuurhal in het Provinciaal Opleidingscentrum voor 
Veiligheidsdiensten (POV) in Zedelgem. Hij was vergezeld 
van heel wat prominenten, waaronder de gouverneur en de 
ere-gouverneur van onze provincie. Uiteraard ontbrak een 
delegatie van N-VA Zedelgem niet.

Minister Jambon opent vuurhal

Wouter Vanlouwe*, Luc Coupillie*, Kamerlid Koenraad Degroote, Wim Aernoudt*, vicepremier Jan Jambon, Jef Bogaert, Kristof 
Pillaert*, Marleen De Mulder*  en kaptitein-commandant Donald Withouck - (*)  = N-VA-provincieraadslid

Sam Vandoorne, Laurence Lambert 
en Aäron Demeyere van de Jong 
N-VA-werkgroep Speelpleintjes houden 
de vinger aan de pols van het dossier.

Speelpleintjes veiliger en opgekalefaterd 
tegen lente 2016?

De openingsuren van de ge-
meentehuizen zijn gewijzigd. Het 
onthaalloket in het hoofdgemeen-
tehuis is (in de namiddag) langer 
open, maar dit gaat ten koste van 

de diensten zelf. Meer nog, de weinige halve dagen dat de vroegere gemeentehuizen open zijn, werden eveneens 
beperkt. Vooral wie wat ouder is of wie geen auto heeft, zal daarvan het slachtoffer zijn. Raadslid Aäron Demeyere 
stelde zich in de gemeenteraad ook vragen bij de communicatie. Zo is nog steeds onduidelijk voor welke zaken je 
nu bij het onthaalloket kan aankloppen en voor welke bij je de gemeentediensten moet zijn.

Nieuwe openingsuren gemeentehuis 
= betere dienstverlening?

Moubeek mag Moubeek mag Moubeek geen open riool blijven
De Moubeek (achter de Groene Meersen, centrum De Leeuw) lijkt soms een open riool. Op vraag van N-VA-
raadslid Jef Bogaert antwoordde de schepen dat het gescheiden opvangen van regenwater en afvalwater een 
oplossing kan bieden. De uitvoering van dit riolenplan wordt gespreid tot 2027. We hopen in ieder geval dat 
industriële lozingen zoals de Torhoutse kippenslachterij veel vroeger worden aangepakt zodat de meeste hin-industriële lozingen zoals de Torhoutse kippenslachterij veel vroeger worden aangepakt zodat de meeste hin-
der achterwege blijft.

Aäron Demeyere (1)(1)

Boterbloemstraat 8, 
8210 Veldegem
0494 89 56 72

aaron.demeyere@n-va.be

Laurence Lambert 
Diksmuidse Heirweg 
12, 8210 Zedelgem 
0496 32 00 81

laurence.lambert@n-va.be

Jean-Pierre 
De Groodt (2)

H. Baekeland-
laan 24, 
8211 Aartrijke
050 68 47 90
jeanpierre.degroodt@n-va.be 

Etienne Feys
Acaciastraat 20, 
8210 Veldegem
050 27 95 63

etienne.feys@n-va.be

An Noë (2)

Dopheidelaan 22,
8210 Loppem
0496 12 42 10

an.noe@n-va.be 

Ann Allemeersch (3)

Buskinslaan 2, 
8210 Loppem
050 82 54 43

ann.allemeersch@n-va.be

Jef Bogaert (3, 4)

Kon. Albertstraat 125, 
8210 Veldegem
050 27 75 88

jef.bogaert@n-va.be

Onze mandatarissen zijn er voor u

Vaak krijgen we de vraag wie aan te spreken 
over een bepaald probleem in een bepaalde 
deelgemeente. Om u hierbij te helpen geven 
we een overzicht van onze Zedelgemse N-VA-
mandatarissen. Zij helpen u graag verder.

(1) lid politieraad – (2) OCMW-raadslid – (3) lid gemeenteraadscommissie – (4) fractieleider
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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

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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:
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