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Eddy De Wispelaere trekt N-VA-lijst 

“Als je totaal onverwacht de vraag krijgt of je bereid bent om de N-VA-lijst 
te trekken, dan kan je niet anders dan de vraag positief beantwoorden”, 
legt Eddy uit.

“Ik heb ‘ja’ gezegd, omdat de huidige zeven 
mandatarissen positief werk hebben gele-
verd in de gemeenteraad en het OCMW. 
Ze lieten niet los: een aantal voorstellen 
werd soms tot vervelens toe voor sommigen 
herhaald totdat ook zij overstag gingen. 
Dat bewijst dat onze mandatarissen niet 
alleen een titel dragen, maar voorstellen 
ook daadwerkelijk kunnen verwezenlijken. 
Ook de manier waarop het N-VA-bestuur 
maandelijks samenkomt om het gemeen-
tebeleid te bespreken, is zeer positief. Het 
doet me bovendien goed om te zien dat 
veel bestuursleden zeer actief zijn in het 
verenigingsleven. Op die manier tonen we 
aan een warm hart voor onze gemeente te 
hebben.”

N-VA-Zedelgem heeft volgens Eddy De 
Wispelaere de voorbije jaren aangetoond 
dat communicatie met de burger niet 
alleen moet gebeuren in het jaar voor de 
verkiezingen. Via onze huis-aan-huisbla-
den, de Klink en Drinks… gingen we ook 
buiten verkiezingstijd in gesprek met onze 
inwoners. 

“Toen het nieuws bekend werd over het 
lijsttrekkerschap, kreeg ik tot mijn verras-
sing heel wat positieve reacties uit allerlei 
hoeken van de Zedelgemse samenleving. 
Dit sterkt mij om samen met het N-VA-be-
stuur van Zedelgem de gemeente terug aan 
haar inwoners te geven,” besluit Eddy.

Samen bouwen we 
aan Zedelgem

Als Groot-Zedelgemse volkspartij 
willen we alle lagen van onze 
Groot-Zedelgemse bevolking 
vertegenwoordigen. We rei-
ken dan ook de hand naar alle 
inwoners om samen met ons een 
project uit te bouwen waarbij 
we blijvend zullen streven naar 
meer inspraak, leefbare en veilige 
woonkernen, respect voor de 
leefomgeving en bovenal naar het 
behoud van het groene en lande-
lijke karakter van onze gemeente.

Met de keuze van onze lijsttrekker 
onderstrepen en ondersteunen 
we dat streven. Ik ben dan ook 
bijzonder fier om als voorzitter 
van N-VA Zedelgem Eddy De 
Wispelaere te mogen voorstellen 
als onze lijsttrekker.

Eddy weet als geen ander hoe 
belangrijk het is om bruggen te 
bouwen tussen de bevolking en 
het bestuur. Als schepen mocht 
hij mee gestalte geven aan heel 
wat concrete verwezenlijkingen, 
onder meer op vlak van sport 
en cultuur. Hij is één van onze 
bruggenbouwers die samen met 
u onze gemeente terug aan haar 
inwoners wil geven.

Peter Lambert
Afdelingsvoorzitter

 Met een enthousiaste groep naar de verkiezingen. (staand:) voorzitter Peter Lambert, 
Etienne Feys, Marie-Jean Clarisse, Mieke Grootaert, Marnix Decloedt, Sam Vandoorne, 
José Tordoir, Aäron Demeyere – (zittend:) Jef Bogaert, Jean-Pierre De Groodt, An Noë, 
Laurence Lambert, Ann Allemeersch en lijsttrekker Eddy De Wispelaere.

N-VA Zedelgem
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Naar een slanke en efficiënte provinciale overheid
Graag willen we Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands 
Bestuur, feliciteren met de goedkeuring van het Kiesdecreet. Minister 
Homans kennen wij hier vooral als meter van onze actie ‘Hartveilig 
Zedelgem’. 

De minister is tevreden omdat hiermee de halvering van het aantal 
provincieraadsleden vast ligt, samen met een sterke daling van het aantal 
gedeputeerden. Voor West-Vlaanderen betekent dit dat er in 2018 nog maar 36 
provincieleden in plaats van 72 zullen verkozen worden en dat er nadien slechts 
vier gedeputeerden in plaats van zes zullen overblijven. In heel Vlaanderen 
zullen er 175 provincieraadsleden minder zijn.

Wist je dat ...
  er geen fietsstraten kunnen aangelegd worden voor onze schoolkinderen… omdat er te weinig ambtenaren zijn in onze gemeente?

  de verkeersveiligheid aan onze scholen door Victorfiguurtjes wordt bewaakt?

  er grote overschotten zijn op de voorziene investeringsbudgetten van onze gemeente?

  slechts de helft van de schepenen aanwezig was op de gemeenteraad van september?

  de officiële gemeentewebsite, met degegevens van de burgers, tot de gemeenteraad van september niet beveiligd was?

  er luxewoningen in een nieuwe verkaveling te Loppem komen met zicht op dwe polders?

  er op aandringen van N-VA eindelijk een dierenbeleid komt in Zedelgem? Denk daarbij aan een zwerfkattenbeleid en een 
losloopweide voor honden. 

N-VA heeft oog voor Zedelgem
Sinds 2014 zit N-VA in zowel de Vlaamse als federale regering. 
Vanuit die regeringen wordt er veel geïnvesteerd in Zedelgem. 
Een korte opsomming:

  Minister Philippe Muyters maakte 23 000 euro vrij voor basisschool  
De Leeuw voor het openstellen van de sportinfrastructuur aan derden.

  Nog dit jaar wordt er door minister Ben Weyts 600 000 euro geïnvesteerd 
om de rotonde in Loppem verkeersveiliger te maken.

  Ben Weyts heeft 20 000 euro vrijgemaakt voor de verfraaiing en  
modernisering van de lokalen van jeugdcentrum Merkenveld.

  Onze gemeente heeft vele toelagen en subsidies ontvangen voor de 
werking van de vele gemeentelijke diensten, in het bijzonder politie en 
veiligheid, de bevoegdheid van minister Jan Jambon.

  Minister van Sport Philippe Muyters gaf een subsidie van 60 000 euro 
voor de Finse looppiste in Aartrijke.

Jong en N-VA? 
Jong N-VA Zedelgem heeft een nieuw 
bestuur. Ook interesse om je stem te 
laten horen en ons enthousiaste team 
te versterken? Mail als de bliksem 
naar aarondemeyere@hotmail.com 
of stuur een chatbericht naar Aärons 
Facebook.

  Basisschool De Leeuw kreeg 23 000 euro voor het 
openstellen van de sportinfrastructuur aan derden.

 V.l.n.r.: Sam Vandoorne, 
Laurence Lambert en Aäron 
Demeyere.
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Site Develter nog niet 
voor morgen

Het project ‘Develter’ is de bouw van 
een dienstencentrum in Veldegem voor 
sociale en gemeentelijke dienstverle-
ning. Het gaat om achttien aanpasbare 
woningen, vijf gewone woningen en 
een ondergrondse parkeergarage. Het 
project wordt helaas op de lange baan 
geschoven.

Zes jaar geleden werd de grond aan-
gekocht. Voorziene diensten werden 
al ondergebracht in Jonkhove. Het 
hele project wordt nu op de lange baan 
geschoven. Geen enkele van de aan-
geschreven bouwondernemingen leek 
interesse te hebben om het bouwproject 
te verwezenlijken. 

Onze vraag hierover in de gemeenteraad 
kon niet beantwoord worden, omdat de 
bevoegde schepen afwezig was. De be-
lofte van de meerderheid om de site De-
velter nog deze legislatuur in gebruik te 
nemen, is inmiddels ingeslikt. Veldegem 
staat weer eens voor jaren in de kou.

N-VA leert levens redden
Op 6 juli organiseerde N-VA Zedelgem een basisopleiding 
reanimatie en gebruik AED-toestel. Jef Bogaert (N-VA) schetste 
kort hoe de Zedelgemse meerderheid na een eerste afwijzing, 
toch overtuigd werd van de noodzaak van AED-toestellen en van 
opleidingen voor het brede publiek. 

Dokter Guido Billiet, anesthesist-urgentiearts in het St.-Rembertziekenhuis 
benadrukte dat er in ons land dagelijks ongeveer 30 onvoorspelbare gevallen 
van plotse hartstilstand zijn, waarvan slechts 2 of 3 mensen het overleven. Op 
dat vlak doen we het slechter dan in onze buurlanden. Zo ligt in Nederland de 
overlevingskans vijfmaal hoger, omdat er veel meer mensen zijn die kunnen 
reanimeren en ook omdat er veel meer AED-toestellen zijn. De juiste handeling 
is: 112 (laten) oproepen, onmiddellijk starten met reanimatie (hartmassage) 
en snel een AED-toestel aansluiten zodat, indien nodig, het hart door een 
stroomstoot wordt gedefibrilleerd. 

Kevin Constant, spoed-verpleger en opleider reanimatie van het St.-
Rembertziekenhuis, leerde de 30 aanwezigen hoe te reanimeren, zowel bij 
een volwassene als bij een kind. Hij legde ook uit hoe we in het AED-toestel 
moeten gebruiken en hoe we een hinderend voorwerp kunnen verwijderen. 
Aansluitend kreeg iedereen de kans om te oefenen op een oefenpop, zodat we 
meteen de basistechniek die we net aangeleerd kregen konden proberen en 
zelfs verbeteren. Een geslaagde avond, want nu zijn er weer meer mensen in 
Zedelgem die gepast kunnen reageren bij een hartstilstand.

 30 aanwezigen kregen een cursus reanimatie en gebruik van 
het AED-toestel. Samen gaan we voor een hartveiliger Zedelgem.

 De bestuursleden van N-VA Zedelgem in het Gent: An Noë, Dirk Cleenwerck, Peter Lambert, José Tordoir, Eddy De Wispelaere, 
Aäron Demeyere, Laurence Lambert, Marnix Decloedt, Jef Bogaert, Mieke Grootaert, Ann Allemeersch met Vlaams volksvertegen-
woordig Cathy Coudyser.

 De belofte van de meerderheid om 
de site Develter nog deze legislatuur in 
gebruik te nemen, is inmiddels ingeslikt.

Traject 18 leverde vele frisse ideeën op
Met elf bestuursleden waren we op 23 oktober in Gent aanwezig op de studiedag rond lokale beleidsmarkten, die de N-VA organi-
seerde. Op deze studiedag konden we ons goed informeren over nieuwe ontwikkelingen, over hoe we onze burgers een betere dienst-
verlening kunnen bieden, over hoe we als gemeente kunnen bijdragen aan een betere levenskwaliteit... Ieder bestuurslid volgde zes 
sessies, waarin diverse onderwerpen aan bod kwamen. We keerden huiswaarts met veel frisse ideeën. Samen met u willen we gaan 
voor een kwaliteitsbeleid waarbij de burger centraal staat.



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 wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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