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N-VA Zedelgem is er voor u
We zijn vandaag een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen en 
tien maanden nadat het nieuwe gemeentebestuur van start ging. 
De inloopperiode is dus voorbij. Als inwoner hebt u stilaan recht 
op concrete actie en een visie voor de toekomst. Helaas is het nog 
steeds wachten op het beleidsplan van de meerderheid. En dat 
terwijl in de adviesraden duidelijk blijkt dat de inwoners hoge 
verwachtingen hebben. 

Vanop de oppositiebanken willen onze gemeenteraadsleden Ann 
Pattyn, Jean-Pierre De Groodt en Eddy De Wispelaere de zaken 
in beweging brengen. Dat hebt u zeker al gemerkt als u onze 
afdeling volgt via onze website www.n-va.be/zedelgem, via de 
Facebookpagina van N-VA Zedelgem of via dit huis-aan-huis-
blad. Ook in het verslag van de gemeenteraad vindt u onze  
tussenkomsten en eigen voorstellen terug. In het bijzonder  
comité voor de sociale dienst vertolkt Ann Noë de N-VA-stem.

Uw mening telt
Als fractievoorzitter is het mijn plicht om ook de leden van het 
N-VA-bestuur nauw te betrekken bij het werk in de gemeenteraad 
en het bijzonder comité. Een goede interne communicatie bevordert 
de goede communicatie naar buiten toe. Daarom bereiden we 
elke gemeenteraad nauwgezet voor. Met heel wat bestuursleden 
uit het middenveld zorgen we bovendien voor een gedragen visie.

Maar ook uw mening als inwoner is voor ons van belang. Hebt  
u een vraag of een suggestie, contacteer ons dan gerust via  
zedelgem@n-va.be. Wij luisteren graag naar uw verhaal en zoeken 
mee naar een oplossing. N-VA Zedelgem staat voor u klaar!

Met vriendelijke groet

Eddy De Wispelaere
N-VA-fractievoorzitter

EETFESTIJN 
‘Wild Wild West’

Zondag 27 oktober  
vanaf 12 uur 

Ontmoetingscentrum De Leeuw,  
Sint-Elooistraat, Zedelgem  

(naast basisschool De Leeuw)

N-VA Zedelgem nodigt u van harte uit 
voor een ‘Wild Wild West’ eetfestijn. 
U geniet er van een aperitief, gevolgd 
door cowboysteak à volonté, groente-
buffet en koffie. Voor de kleinsten is er 
kinderanimatie, grime en linedance.

Leden betalen 20 euro, niet-leden 22 euro en kinderen tot 12 jaar 10 euro. Inschrijven doet u voor 20 oktober via inschrijvingennva@gmail.com. 
Het bedrag schrijft u over op BE52 0689 1023 6509 (N-VA Zedelgem) met vermelding “eetfestijn” en het aantal volwassenen en kinderen.  
Uw kaart zal klaarliggen bij de inkom of is verkrijgbaar via een van de bestuursleden.

  Uw vertegenwoordigers in het gemeentebestuur: Jean-Pierre  
De Groodt, Ann Pattyn, An Noë en Eddy De Wispelaere.



zedelgem@n-va.be

In het vorige nummer kon u kennismaken met ons N-VA-bestuur. Intussen mochten 
we nog een nieuw bestuurslid verwelkomen: Bart Dedeurwaerder. Met een kort  
interview stellen we hem graag aan u voor.

Dag Bart, kan je jezelf even voorstellen?
“Natuurlijk. Ik ben Bart en ben 34 jaar oud. In november vorig jaar  
verhuisde ik samen met mijn vrouw, Bénédicte Vermeersch, en onze  
twee kinderen, Léonore en Jérôme, naar Zedelgem. We hebben het  
hier enorm naar onze zin. Ik werk in de verzekeringssector en trek er  
in mijn vrije tijd graag op uit met mijn gezin. Ook van fietsen en op stap 
gaan met vrienden kan ik enorm genieten.” 

Wat wil je bereiken in ons bestuur?
“Als bestuurslid wil ik mij graag inzetten voor de thema’s jeugd, onder-
wijs en economie. Dankzij mijn engagement in de Chiro vroeger en mijn 
studies heb ik al wel wat ervaring met die onderwerpen. Ik wil ook graag 
weten wat er leeft in onze gemeente. Inwoners met vragen of suggesties 
mogen mij dus gerust contacteren via bart.dedeurwaerder@n-va.be.”

Maak kennis met Bart Dedeurwaerder
Bestuurslid 

in de 
kijker

Subsidies voor Zedelgem  
dankzij onze N-VA-ministers

•  Merkenveld in Loppem en Hoogveld in Veldegem 
krijgen samen 57 000 euro voor toegankelijkheid 
en veilige jeugdverblijven 
 
De N-VA hecht veel belang aan veilige en comfortabele 
jeugdverblijven. Elk kind moet in optimale omstandigheden 
kunnen genieten van zijn of haar vakantie. Ook een toegan-
kelijke gemeente staat bovenaan ons prioriteitenlijstje.

•  Spes Nostra Instituut ontvangt 15 000 euro 
voor beweegvriendelijke speelplaats 
 
Onder impuls van Vlaams minister van Sport  
Philippe Muyters maakt de Vlaamse Regering werk 
van actieve speelplaatsen die ook buiten de school- 
uren gebruikt kunnen worden. In onze gemeente 
krijgt het Spes Nostra Instituut 15 000 euro om de 
speelplaats aantrekkelijker en uitdagender te maken.

•  Vakantiewoning Gasthof Lophem krijgt 
subsidie 
 
Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts inves-
teert via Toerisme Vlaanderen in de uitbouw van 
kwaliteitsvolle toeristische verblijfplaatsen in  
de provincie West-Vlaanderen. In totaal gaat  
er 729 136 euro naar 24 West-Vlaamse logies- 
uitbaters. De subsidies richten zich concreet op  
structurele verbeteringen, zoals kind- en familie-
vriendelijke of zorgspecifieke voorzieningen.

  Voormalig voorzitter 
van de anders- 
validenraad Marnix 
Decloedt is tevreden 
dat Merkenveld meer 
kan investeren in 
toegankelijkheid voor 
mensen met een 
beperking.
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www.n-va.be/zedelgem

N-VA Zedelgem brengt bezoek aan Brugge
Het bestuur van N-VA Zedelgem telt heel wat leden die ook actief zijn in het verenigingsleven en dus ruime ervaring hebben 
met het organiseren van allerhande activiteiten. Zij konden zich onlangs weer eens uitleven met het plannen van een team-
building voor onze bestuursleden en hun partners. Het werd een verrassingsuitstap met de trein naar Brugge. Daar vertelde 
een gids ons meer over de geschiedenis van de chocolade in Brugge en brachten we ook een bezoek aan het Historium,  
een museum over de Gouden Eeuw. Proficiat en bedankt aan ons organisatieteam!

Gemeentebestuur negeert negatief advies 
voor site Develter
Wie herinnert zich nog de foto met de familie Develter en enkele politici, die in de pers verscheen toen de 
gemeente Supra Develter aankocht? Trots werd er toen aangekondigd dat er op de site een ‘seniorenwoonerf’ 
zou komen. Het persartikel dateert van 2011. Vandaag is er nog geen enkele steen gelegd, maar toch kroop 
er al heel wat belastinggeld in het project.

N-VA-gemeenteraadslid Jean-Pierre De Groodt volgt het dossier 
al van bij het begin op. In juni vroeg hij op de gemeenteraad 
meer uitleg over de beslissingen die het vast bureau van het 
OCMW en het schepencollege al genomen hebben. “Het project 
botste al op heel wat hindernissen”, legt Jean-Pierre uit. “Niet 
alleen het prijskaartje ervan, maar ook de hoge kosten van de 
architect, de nieuwe energienormen, enzovoort.” 

“Wij stellen voor om daar samen grondig over na te denken en 
ons ook de vraag te stellen of de gemeente wel moet zorgen voor 
nieuwe woningen. Misschien is het een beter idee om het project 
om te buigen naar een gewoon lokaal dienstencentrum, zoals 
Jonkhove. Dan kan alles veel sneller gaan en krijgen de inwoners 
van Veldegem eindelijk waar ze al lang recht op hebben.”

Waarom geen dienstencentrum zonder meer?
Het managementteam van de gemeente, met inbegrip van de 
algemeen en de financieel directeur, alsook de diensten ruimte- 
lijke ordening en mobiliteit, gaven alvast een negatief advies 
over het project in zijn huidige vorm. Hun voorstel is om het te 
houden bij een dienstencentrum met integratie van gemeentelijke 
dienstverlening. Toch koos een meerderheid in de OCWM-raad 
voor de extra bouw van achttien aanpasbare woningen en een 
ondergrondse garage.

“Het probleem is dat de bouwvergunning binnenkort, na jaren 
van wispelturigheid, ten einde loopt”, weet Jean-Pierre  
De Groodt. “Daarom wil het gemeentebestuur nu halsoverkop  
beslissen om het omstreden project alsnog uit te voeren. Tijd 
voor een aanpassing van de plannen is er zogezegd niet meer. 
Het totaalproject wordt op een kleine 8 miljoen euro geschat, 
maar uit een document van de bank blijkt dat het eerder om 
10 miljoen euro zou gaan. En dat terwijl 3,6 miljoen euro zou 
volstaan om het geplande dienstencentrum te realiseren.  
N-VA Zedelgem blijft dit dossier kritisch opvolgen.”

  Gemeenteraadslid Jean-Pierre De Groodt begrijpt niet waarom 
er, naast een lokaal dienstencentrum, per se ook dure woningen 
moeten komen op site Develter.
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


