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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

ZEDELGEM
V.U.: EDDY DE WISPELAERE, BUSKINSLAAN 2, 8210 ZEDELGEM-LOPPEM

Beste inwoner
N-VA Zedelgem wenst u en uw naasten een gezond en voorspoedig 2020. Een jaar is opnieuw voorbij 
gevlogen. Een jaar met veel uitdagingen en ook veel nieuwigheden. Graag blik ik samen met u even 
terug op de realisaties van N-VA Zedelgem.

Sinds februari 2019 ben ik de trotse voorzitter van onze 
lokale N-VA-afdeling. De gedrevenheid van de nieuwe ploeg 
wierp al snel vruchten af. Zo startten wij half maart onze 
rospotactie ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Op de 
jaarlijkse uitreiking van onze ‘Ratte Vynckeprijs’ mochten 
we trots bekendmaken dat we meer dan 1 000 euro hadden 
ingezameld.

En dan waren er natuurlijk de Vlaamse en federale verkie-
zingen op 26 mei. Nogmaals bedankt aan alle N-VA-kiezers, 
en aan de 4 220 kiezers die ook het bolletje bij mijn naam 
kleurden.

Op 31 mei fietste de N-VA-ploeg van Mechelen naar  
Zedelgem voor Kom Op Tegen Kanker. Ook ik zette  
vol enthousiasme mijn beste beentje voor. In augustus  
volgde dan nog onze teambuilding in Brugge en in oktober 
wist ons ‘Wild West’ eetfestijn heel wat hongerige sympa-
thisanten te lokken.  

Naast die talrijke activiteiten verzetten onze vertegenwoor-
digers in de gemeenteraad en in het sociaal comité natuur-
lijk ook heel wat werk. Met een kritische blik pluizen ze alle 
dossiers uit. Uw belangen als inwoner staan daarbij voorop. 
Benieuwd naar hun tussenkomsten? Neem dan zeker een 
kijkje op www.n-va.be/zedelgem of op onze Facebook- 
pagina.

Ook in 2020 blijven wij ons voor u inzetten.  
Hopelijk mogen we samen met u het glas  
heffen tijdens onze nieuwjaarsreceptie op  
26 januari!

Met vriendelijke groeten

Niko Larock
Voorzitter N-VA Zedelgem

Noteer 
in uw
agenda

Nieuwjaarsreceptie:
Zondag 26 januari om 12 uur
Zaal ‘t Ridderhof, Koningin Astridstraat 15, Veldegem

Nieuwjaarsreceptie arrondissementeel bestuur  
Brugge-Torhout-Oostende met Vlaams minister  
Matthias Diependaele

Quiz:
Vrijdag 27 maart om 19.30 uur
Zaal ‘t Ridderhof, Koningin Astridstraat 15, Veldegem

Quiz met N-VA Zedelgem, Beernem en Oostkamp

N-VA Zedelgem wenst u 
een prachtig 2020! 
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Wild West  
eetfestijn was 
groot succes

Gemeenteraadsleden Ann Pattyn, Jean-Pierre De Groodt en Eddy De Wispelaere blijven het gemeentelijke 
beleid ook in 2020 kritisch opvolgen.

Maart –  Geen adviesraad Lokale Economie?
Gemeenteraadslid Ann Pattyn merkt op dat onze gemeente geen 
adviesraad Lokale Economie heeft. Nochtans stond in het verkie-
zingsprogramma van de meerderheid dat ze het ‘platform’ voor 
lokale ondernemers verder wou uitbouwen. Ann blijft het thema 
nauwgezet opvolgen, want economie en ondernemerschap zijn 
bepalend voor onze gemeente.

Maart –  Een voetbalveld in kunstgras 
aan de Groene Meersen

Ann Pattyn vraagt wat de globale visie is op de site Groene Meersen. 
Welke plaats krijgt het kunstgrasveld daarin? De douches en 
kleedkamers zijn er dringend toe aan renovatie en de meerderheid 
zou ook werk maken van een oplossing voor de tennis. Hoe staat 
het daarmee? Voorlopig blijft het schepencollege heel vaag over 
de plannen. De bevoegde schepen zou het uitzoeken en er later 
op terugkomen. Wordt dus vervolgd.

Maart –  Stickers ‘parkeer en zorg’ maken  
parkeren makkelijker voor zorgverstrekkers

“Dokters, verpleegkundigen, kinesisten, ... hebben heel vaak  
problemen met parkeren wanneer ze patiënten bezoeken”, legt 
Ann Pattyn uit. “Meestal vinden ze geen parkeerplaats dichtbij 

en zien ze zich verplicht om verkeerd te parkeren. Nochtans is 
er een eenvoudige oplossing. Buurtbewoners kunnen met een 
sticker ‘parkeer en zorg’ aangeven dat ze de parkeerruimte voor 
hun oprit of garage voor korte duur ter beschikking stellen aan 
zorgverstrekkers. De zorgverlener legt dan een attest voor de 
voorruit, met ook zijn gsm-nummer erop. Zo kan de buurtbewo-
ner indien nodig de zorgverlener contacteren.” Voorlopig is het 
nog wachten op concrete acties van de meerderheid. 

Mei –   Gemeentepersoneel klaagt politieke besluite-
loosheid aan bij zelfevaluatie interne werking

Uit een verslag over de interne werking van het gemeentebestuur 
blijkt dat het personeel hinder ondervindt van de politieke beslui-
teloosheid. De medewerkers vragen het bestuur om knopen door 
te hakken en hun beslissingen niet te laten afhangen van emoties. 
De reactie van de betrokken schepen? “Dat is de mening van die 
medewerkers.” Vrij vertaald: “Ik veeg daar mijn voeten aan.”

September –  Meer aandacht voor wijkagent en  
wijkwerking

Gemeenteraadslid Eddy De Wispelaere verwijst naar een inter-
view met de korpschef van de lokale politie enkele jaren terug. 
Daarin benadrukte de korpschef de belangrijke rol van de wijk-
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Op 27 oktober stond ons jaarlijkse etentje op het programma. Voor het eerst met een thema: ‘Wild Wild 
West’. De traditionele ribbetjes werden vervangen door malse cowboysteaks. Wie de zaal binnenkwam,  
waande zich in het Wilde Westen. Dankzij de animatie voor de kleinsten en linedance voor de liefhebbers  
was het voor alle aanwezigen een ware beleving.

Terwijl iedereen genoot van een lekker aperitief, heette onze voorzitter Niko Larock de talrijke sympa-
thisanten uit Zedelgem, Brugge, Beernem, Oostkamp en ver daarbuiten welkom. Na een woordje van 
onze eregaste en Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese en van provincieraadslid Isabelle Vanden-
brande konden we aanschuiven voor de winterbarbecue met heerlijke steaks à volonté. Nadien was er 
nog tijd voor een gezellige babbel met een koffie en een heerlijk stukje zelfgemaakt gebak erbij.

N-VA aan het werk in de gemeenteraad
Bij het begin van een nieuw jaar maken we de balans op van het vorige. Een greep uit de gemeenteraden van 2019:

agent. N-VA-Zedelgem bracht dit punt zelf naar voren in haar 
verkiezingsprogramma van 2018 en wil weten of het wijkgerichte 
beleid bij de politie ook na de pensionering van de korpschef 
wordt verdergezet. 

De korpschef bevestigt dat en deelt mee dat de wijkwerking nog 
versterkt wordt. Wijkagenten zullen 15 procent meer van hun 
tijd ingezet worden in de wijk en minder administratieve taken 
moeten opnemen. Zo kan de politie problemen in de wijk meer 
preventief aanpakken.

September –  Verkeer en snelheid in de Ossebilkstraat

Onlangs trokken bewoners van de Ossebilkstraat in Aartrijke 
aan de alarmbel. Een straatactiebord voor menig huisnummer 
bracht de niet mis te verstane boodschap: ’Red onze straat’. Op 
sociale media verduidelijkten de bewoners dat de boodschap 
verwijst naar de onaangepaste snelheid en het roekeloze rijge-
drag van de autobestuurders in de straat. 

Bewoners van de aanpalende Rozeboomstraat volgden het 
voorbeeld. De toestand is er al even dramatisch: een verdoken 
autostrade met stilaan een kapot wegdek. Gemeenteraadslid 
Jean-Pierre De Groodt stelt in september dan ook de terechte 
vraag: “Wat doet het gemeentebestuur in de nabije toekomst? 
Concrete actieplannen zijn dringend nodig.”

September –  Fietsstraten in Veldegem

Gemeenteraadslid Ann Pattyn vraagt waarom er nog altijd geen 
fietsstraat is in Veldegem. In 2018-2019 maakte de gemeente de 
omgevingen van de Zedelgemse scholen verkeersveiliger. Ver-
schillende straten werden omgevormd tot fietsstraat. Er ontbrak 
echter een fietsstraat in de straten ingesloten door Koning Al-
bertstraat/Koningin Astridstraat, Halfuurdreef, Corneliusstraat 
en Kloosterstraat. 

De verkeerscommissie kreeg daarover een melding, maar besloot 
eerst de bestaande fietsstraten te evalueren. Voor Veldegem werd 
uiteindelijk afgesproken om de fietsstraten uit te breiden. We 
zijn ondertussen een jaar verder, een nieuw schooljaar is gestart 
en Veldegem heeft nog altijd geen veilige fietsstraat. Wat is de 
reden voor het uitstel? 

November –  Afschaffing gratis vuilniszakken
In plaats van 65 euro milieubelasting met 12 zakken inbegre-
pen, wordt het nu 65 euro zonder de zakken. Bovendien stijgt 
de prijs van de zakken van 18 euro naar 20,4 euro. Volgens 
gemeenteraadslid Ann Pattyn is dat een verdoken belasting die 
nog eens bovenop de algemene belasting komt. Op haar vraag 
naar concrete bedragen antwoordt de schepen van Financiën dat 
een aantal belastingen met “maar een paar euro” verhoogt. Maar 
procentueel bekeken loopt de verhoging op tot 31,38 procent. 
Koopt u er 12 op één jaar, dan betaalt u nu 85,40 euro. Gezinnen 
met drie kinderen kregen twee keer 12 zakken. Voor hen stijgt 
het bedrag van 65 euro naar 105,80 euro. Akkoord dat de ver-
vuiler moet betalen. Maar in heel wat gevallen is een compensatie 
aangewezen en die ontbreekt nu volledig.

November –  Aanvullende belasting op de  
personenbelasting

Het gemeentebestuur wil de aanvullende belastingen verhogen 
tot 8 procent. Gemeenteraadslid Eddy De Wispelaere wijst erop 
dat het meerjarenplan nog niet gekend is en dat dus niet duide-
lijk waarvoor die inkomsten moeten dienen. De verhoging moet 
dan ook uitgesteld worden tot de volgende gemeenteraad. Zon-
der inzage in de plannen is het niet mogelijk om een gefundeer-
de beslissing over de aanvullende belastingen te nemen. 

November –  Kringwinkel ’t Rad 2020–2025 verdient beter

Kringwinkel ’t Rad vroeg om de gemeentelijke tegemoetkoming 
van 20 000 euro op jaarbasis op te trekken naar 30 000 euro. Maar 
daar was de meerderheid niet voor te vinden. Gemeenteraadslid 
Jean-Pierre De Groodt noemt dat een onterechte sociale besparing. 
De gemeente spendeert massa’s geld aan studies en de index wordt 
her en der opgetrokken. Het OCMW is niet zomaar een aanhang-
seltje en mag niet stiefmoederlijk behandeld worden.  Het is de taak 
van de gemeente om de sociale zorg alle kansen te geven.

Hebt u een probleem of vraag?
Contacteer dan zeker onze raadsleden. U vindt de contactgegevens via 
zedelgem.n-va.be/wie-is-wie/gemeenteraad.

Benieuwd naar al onze tussenkomsten in de gemeenteraad? Surf dan 
naar www.n-va.be/zedelgem of www.zedelgem.be/gemeenteraad. 
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


