
Geniet van het najaar!

KIPPENFESTIJN
N-VA Zedelgem

21 november 2021
Vanaf 12 uur

Prijs leden: 20 euro, kinderen 10 euro.
Inschrijven (voor 13/11) kan door mail
naar inschrijvingennva@gmail.com met
vermelding van namen van personen die
aanwezig zullen zijn. Inschrijving defi nitief
na overschrijving op BE39 7370 5762 5319
met vermelding ‘eetfestijn N-VA’.

Locatie: 
Aartrijksestraat 9, 
Aartrijke

Wilfried Vandaele
(N-VA-fractieleider in 
Vlaams Parlement en 

burgemeester De Haan)

komt ook

Beste inwoners,

November is traditioneel een periode 
waarin we even stilstaan en denken aan 
zij die ons hebben verlaten. Ieder van 
ons zal wel minstens iemand kunnen 
opnoemen. Zedelgem nam recent ook 
afscheid van een alom gekend politicus. 
Geert Verhegge was een volksmens, een 
noeste werker van ’s morgens heel vroeg 
tussen zijn kippen tot ’s avonds laat op 
het kantoor van zijn transportbedrijf. Het 
ga je goed daarboven, Geert!

In dit huis-aan-huisblad blikken wij ook 
graag nog eens terug. Ondanks corona 
en de niet echt zonnige zomer kwamen 
wij toch ‘uit ons kot’ van zodra dat weer 
kon en mocht. Samen met bezieler en 
stichter Geert Bourgeois hebben wij de 
kaarsjes van de verjaardagstaart uit-
geblazen voor het 20-jarig bestaan van 
de N-VA. Eerder was er de familiedag in 
Plopsaland, waar jong en oud zich kon 
uitleven, en eind augustus trokken we 
er met de bestuursleden op uit voor een 
teambuilding. Tussendoor gaven onze 
raadsleden het beste van zichzelf tijdens 
de (digitale) gemeenteraden. Wij blijven 
kritisch, ook al wordt ons dit niet altijd in 
dank afgenomen. Denken is gelukkig een 
van de weinige dingen waar niemand 
ooit belastingen heeft kunnen op heffen.

Jawel, wij zijn goed ontwaakt na de 
covid-periode. Meer nog: we blijven uit 
ons kot komen, en komen naar u toe. 
Nu, en niet enkel net voor de verkiezin-
gen. Misschien zijn we ondertussen al 
bij u langs geweest 
om te luisteren hoe 
het beter kan. Tot 
binnenkort!

Niko Larock, 
voorzitter N-VA 
Zedelgem
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VRAGEN BIJ VERKOOP SOCIALE LEERWERKPLAATS
N-VA-raadslid Jean-Pierre De Groodt uitte in de gemeenteraad bedenkingen bij de verkoop van de sociale leerwerkplaats. ‘De 
gemeente doet haar eigendommen van de hand, terwijl er gigantische huurgelden moeten worden betaald voor instanties als de 
Sociale Kruidenier’, zegt Jean-Pierre. ‘Waarom gebruikt men de eigen infrastructuur niet?’ De werkplaats staat al een aantal jaren 
leeg. Inwoners van Zedelgem moeten een leegstandsheffing betalen, terwijl de gemeente Zedelgem zelf ongestraft een deel van haar 
patrimonium laat leegstaan.

PREVENTIE BLIJKBAAR GEEN VOLTIJDSE TAAK MEER
De gemeente Zedelgem is op zoek naar een preventieadviseur die zowel in Zedelgem, Beernem en Oostkamp zal ingezet worden. De 
vorige preventieadviseur is het zoveelste lid van de administratie die er de brui aan heeft gegeven. N-VA-raadslid Ann Pattyn stelt 
zich de vraag hoe een preventieadviseur die voorheen voltijds in Zedelgem werd ingezet, en blijkbaar niet al zijn werk rond kreeg, dat 
nu op de twee daartoe voorziene dagen moet realiseren. 

BESTUUR BUDGETTEERT, MAAR VOERT NIET ALTIJD UIT
Bij de opvolgingsrapportering over het eerste semester van dit jaar had raadslid Ann Pattyn een aantal bedenkingen. De aangekon-
digde ‘straatambassadeurs’ zijn nog steeds niet opgestart. Volgens schepen Goes zijn er weinig kandidaten en wordt verder gekeken 
hoe dit ingevuld kan worden. Volgens de rapportering is het Masterplan De Groene Meersen ‘gefinaliseerd’, maar tot op heden kre-
gen wij nog niets te zien. Ook voor sportzaal Jonkhove zijn er ‘ideeën maar nog geen concrete visie’. Voor de aanleg van speelpleintjes 
is er geen enkele vooruitgang. Van de doelstelling om 60 IBA’s (Individuele Behandeling van Afvalwater) te installeren tegen eind 
2021 werden er inmiddels 14 gerealiseerd (= 23 %). Nogmaals moeten wij pijnlijk vaststellen dat bepaalde budgetten werden voorzien, 
maar niks concreet gerealiseerd werd.

OOK NOG: 

  Zedelgem neemt deel aan het lokale energie-klimaatpact. Dat juichen we zeker toe, maar we vragen ons af hoe de 
gemeente  daar concreet aan zal bijdragen. Op de vraag hoeveel ton CO2 Zedelgem zal besparen tegen 2030, kon de 
bevoegde schepen alvast niet antwoorden. 

  Gemeenteraadslid Eddy De Wispelaere vroeg aan schepen Dehaemers wanneer hij antwoord zou krijgen op zijn 
vraag van september 2020 over de inventarisatie van fietsstallingen aan de diverse bushaltes op het Zedelgems 
grondgebied. Wel kregen we het goede nieuws dat de fietsstalling aan Loppem Heidelberg binnenkort eindelijk 
aangepast wordt.

  Gemeenteraadslid Ann Pattyn vroeg ook om via alle mogelijke kanalen de inwoners van Zedelgem te informeren 
over premies en subsidies. 

  Aansluitend op het betoog van Ann Pattyn, gaf een raadslid van de meerderheid de opmerking dat zij ‘nog nooit zo’n 
oppositie heeft meegemaakt’! Een compliment dat wij met plezier in ontvangst nemen. Fractieleider Eddy De 
Wispelaere pareerde met de melding dat het de taak is van de oppositie om de vragen en bemerkingen over niet-
gerealiseerde projecten die ons via de bevolking bereiken, in de gemeenteraad naar voren te brengen.

De N-VA vraagt dat de gemeenteraden ook na corona live 
kunnen gevolgd worden via streaming. Want staat er niet 
in de beleidsnota van deze bestuursploeg dat men de be-
trokkenheid van onze burgers bij het beleid wil verhogen? 
Toch wui�  deze bestuursmeerderheid ons voorstel weg. 
Gelukkig kan u nog bij N-VA Zedelgem terecht voor een 
duidelijke verslaggeving, bijvoorbeeld op onze website. 
De belangrijkse punten van de gemeenteraad van septem-
ber geven we u graag hier mee. 

De N-VA werkt voor u

Wist u overigens dat u de volledige verslagen van de gemeenteraad kan lezen op de website van de gemeente? Als u meer wil weten over het 
beleid, kan u ook terecht op de website van N-VA Zedelgem. Voorzitter Niko Larock zorgt steeds voor een actueel inhoudsverslag.
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Afschaffi ng bushaltes 
Pierlapont-Merkemveld

N-VA-Zedelgem blijft dit dossier opvolgen. Halfweg oktober 
kwam dit item opnieuw ter sprake bij een contact met onze 
Vlaamse volksvertegenwoordigers. Zij dienden een schrifte-
lijke vraag in bij de bevoegde minister over de verschillende 
haltes die in West-Vlaanderen worden afgeschaft.

 Op zondag 26 september vierden we het 20-jarig bestaan van de N-VA in 
het Bierkasteel in Izegem. Stamvader Geert Bourgeois sneed de verjaardags-
taart aan en onze Zedelgemse delegatie zag en smaakte dat het goed was!

 Op 5 september 
fi etsten bestuurslid 
Bart Dedeurwaerder 
en voorzitter Niko 
Larock onder een 
heerlijk zonnetje 109 
kilometer door de 
groene rand rond 
Brussel, in het gezel-
schap van minister 
Ben Weyts.

 N-VA Zedelgem 
was erbij op de 
N-VA Familiedag: 
N-VA-voorzitter Niko 
Larock, Fabienne 
Verhelst, gemeen-
teraadslid Eddy De 
Wispelaere, Vlaams 
Volksvertegenwoordi-
ger Maaike Devreese 
en Johan Cloet.

Uw N-VA-stem in de verkeers-
commissie en politieraad
N-VA-Zedelgem is ook vertegenwoordigd in de 
Verkeerscommissie en de Politieraad Het Houtsche.

Raadslid Ann Pattyn
ann.pattyn@n-va.be

is lid van de Verkeerscommissie. 
De Verkeerscommissie behandelt 
alle vragen en problemen van 
inwoners in verband met verkeer. 
De Verkeerscommissie adviseert 
het gemeentebestuur bij het 

 zoeken naar oplossingen voor deze problemen.

Raadslid Eddy De Wispelaere 
eddy.dewispelaere@n-va.be

maakt deel uit van de Politieraad 
Het Houtsche. Een belangrijk ge-
deelte van de bevoegdheden van 
de gemeenteraden zijn overge-
heveld naar de politieraad in een 
meergemeentezone.

Nieuw Jong N-VA-gezicht: 
Emma Casteleyn
‘Ik ben Emma, 19 jaar en afkomstig uit Zedelgem. Na mijn 
middelbare studies in het Sint-Jozef Humaniora in Brugge 
ben ik begonnen aan mijn studies handelsingenieur in Gent.  

Mijn vrije tijd besteed ik aan dansen, en dan vooral dansles 
geven. Tegelijk boeien ook andere sporten mij, zoals padel, 
tennis, fitness, skiën, …

Van jongs af aan was ik al geboeid door politiek en de keuze 
voor de N-VA was snel gemaakt. Ik ben ook actief bestuurslid 
bij Jong N-VA het Brugse Vrije en Jong N-VA UGent. 

Veel mensen stellen mij de vraag: ‘Emma, waarom stap je in 
de politiek?’ Wel, ik wil me graag engageren en vooral mee-
helpen de nodige veranderingen te verwezenlijken. Door aan 
de kant te blijven zitten, kan je niets veranderen. 

Vooral de thema’s lokaal ondernemerschap, jeugd (sport) en 
natuur (milieu) boeien mij in het bijzonder.’

Emma Casteleyn, nieuw Jong N-VA-gezicht: 
‘Door aan de kant te blijven zitten, 
verander je niets.’

www.n-va.be/zedelgem
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20 JAAR
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

centraal.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en 

Surf naar 
Mail naar 
Bel naar 

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

014229


