
Overschot bruine restafvalzakken
De gemeenteraad besliste om extra zaken toe te laten in de blauwe PMD-zak. Een heel positieve evolutie in afvalbeheer-
sing, want nu blijkt dat de mensen veel minder restafval hebben. De bruine restafvalzakken, die nog een tijdje te koop 
aangeboden werden in verschillende Zedelgemse zaken, mogen nog tot eind 2021 gebruikt worden. De N-VA stelde voor 
om het gebruik van de bruine zakken te verlengen, omdat heel veel inwoners nog met heel wat voorraad zitten. 

Verschillende mensen zitten momenteel met een teveel aan 
huisvuilzakken. N-VA-raadslid Ann Pattyn stelde op de ge-
meenteraad van mei de vraag of er eventueel een verlenging 
kon komen van het gebruik van de bruine restafvalzakken. 
Indien dat niet tot de mogelijkheid behoorde, werd voor-
gesteld de bruine zakken om te ruilen voor de nieuwe gele 
exemplaren.

Verdoken belasting

De betrokken schepen antwoordde daarop dat er zeker niet 
geruild zou worden aangezien ze gratis werden verdeeld. De 
schepen was blijkbaar vergeten dat de mensen deze huis-
vuilzakken sinds 2020 effectief moeten betalen, wat een 

verdoken belasting was voor de Zedelgemse inwoner. Zijn 
voorstel: als je er te veel hebt, moet je ze maar uitdelen!

De argumentatie dat de mensen veel minder restafval 
hebben en daardoor ook minder van deze bruine zakken 
gebruiken, kon hem niet overtuigen om over het voorstel na 
te denken.

De voorbije crisis toont aan dat steeds meer mensen het 
financieel moeilijk hebben. De kostprijs voor een huisvuil-
zak minimaliseren lijkt ons een gebrek aan respect voor de 
inwoner van Zedelgem en al zeker voor de mensen die het 
momenteel financieel al moeilijk hebben.  

Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 93 
nieuwe bossen in
West-Vlaanderen.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.

Extra corona-steunmaatregelen voor 
handelszaken

In de gemeenteraad van 25 februari 2021 diende N-VA-raadslid Ann Pattyn een 
voorstel in om handelaars te ondersteunen. Cijfers van � nancieel adviesbureau 
Graydon tonen aan wat de mogelijke impact van corona zal hebben op het voortbe-
staan van lokale handelszaken. 

Bijna 1 op 4 Zedelgemse zaken dreigen overkop te gaan

Zedelgem telt 2.360 eenmanszaken, 794 zaken met 1 tot 4 werknemers en 176 zaken 
met 1 tot 49 werknemers. Volgens Graydon gaan mogelijks respectievelijk 18,9, 31,7 en 
40,3 procent van deze bedrijven op de fles. Dat komt overeen met 447 eenmanszaken, 
252 zaken met 1 tot 4 werknemers en 71 zaken met 1 tot 49 werknemers. Een totaal van 
770 van de 3.330 kleine en middelgrote Zedelgemse bedrijven dreigen dus overkop te 
gaan. Dat is 23 %, dus bijna 1 op de 4.

Armoede neemt toe

Bijgevolg dreigen zowat 1.600 gezinnen van werknemers het slachtoffer te worden. 
Volgens eerdere berichtgeving nam de armoede naar aanleiding van de coronacrisis al 
eerder toe. Indien deze groep, of een deel daarvan zich binnenkort zal wenden tot het 
OCMW, betekent dat ook een extra belasting van onze sociale zekerheid.

Voorstel goedgekeurd

De volledige gemeenteraad keurde ons voorstel goed voor een extra steunmaatregel 
voor handelaars. De schepen van Lokale Economie zal ons ontwerp om handelaars te 
motiveren voor het volgen van coaching sessies en de ondersteuning hiervan verder 
uitwerken en voorstellen op de volgende gemeenteraad.

Uw belangen blijven verdedigen

Als u dit leest, kreeg u misschien al een 
eerste vaccin toegediend of mogelijks 
behoort u tot de gelukkigen die volledig 
gevaccineerd zijn. Het dient gezegd: de 
organisatie in het Zedelgems vaccina-
tiecentrum verliep vlot en volgens het 
boekje. Er rezen echter dagelijks heel 
wat vragen, zowel op sociale media als 
daarbuiten, over de wachtlijsten en de 
volgorde waarop onze inwoners werden 
ingeënt.

In mei waren wij getuige van een unicum 
in de Zedelgemse geschiedenis: een 
(eerste) schepen nam ontslag. Eerder 
al hielden een handvol gemeenteraads-
leden van de meerderheid het eveneens 
voor bekeken. De lijst met opvolgers 
voor de gemeenteraad raakt stilletjes 
aan opgesoupeerd. Daarnaast zochten 
diverse mensen van de administratie 
andere horizonten op. De motor sputtert. 
Zit er zand in de raderen?

Hoe de vakantie er zal uitzien, wordt 
voor iedereen een beetje puzzelen. Rode 
en oranje zones zullen onze verlofplan-
nen beïnvloeden. Rondom mij merk 
ik een aanhoudende tendens om de 
komende maanden in eigen land door te 
brengen. Vlaanderen vakantieland heeft 
zoveel moois te bieden en onze lokale 
handelaars kunnen alle mogelijke steun 
absoluut gebruiken.

Wij wensen u een mooie Vlaamse feest-
dag en een fi jn verlof toe!

Niko Larock, 
voorzitter N-VA Zedelgem

N-VA wil een begraafbos/urnebos
Er liggen plannen op tafel voor de uitbreiding van de begraafplaats in Veldegem. Raadslid Jean-Pierre De Groodt stelde 
hieromtrent een aantal vragen. Naast de bezorgdheid of ook niet-Veldegemnaren hier in de toekomst een laatste rustplaats 
zullen toegewezen krijgen, vroeg hij ook om werk te maken van een begraafbos/urnebos. De bevoegde schepen antwoordde 
dat hiervoor de nodige ruimte moest gezocht worden. 

“In Veldegem is die ruimte nu beschikbaar, maar schepen Haesaert gaf te kennen ‘dat ze zouden kijken wat ze zouden doen’. 
Helaas moeten wij andermaal vaststellen dat aangebrachte ideeën ‘meegenomen’ worden, maar dat er geen rekening mee wordt 
gehouden”, aldus Jean-Pierre De Groodt. 

Wist u dat ...
  het gemeentebestuur besliste om vijf bushaltes 
te schrappen om zo een halte aan het 
vaccinatiecentrum in te voeren? Na protest van 
de N-VA werd de beslissing ingetrokken. 

  we niet weten wie er voor de gemeente 
Zedelgem in de vervoersregio zetelt? Dat is 
nochtans belangrijk, want de regio beslist over 
het openbaar vervoer in onze streekt. Zo zou 
de wijk Pierlapont niet meer bediend worden 
via bus. Wat is de stem van Zedelgem in die 
beslissing?

 V. l.n.r. raadslid Jean-Pierre De Groodt, 
raadslid Eddy De Wispelaere, voorzitter 
Niko Larock en raadslid Ann Pattyn.
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N-VA wil meer speelpleintjes in Aartrijke
In februari 2021 besprak de gemeenteraad de verkoop van een stuk grond langs de school in Aartrijke (Schoolstraat). 
N-VA-raadslid Jean-Pierre De Groodt pleitte er toen voor om de grond niet te verkopen. “De plek is uitermate geschikt 
om er een speelpleintje aan te leggen. Dat kan de dorpskern van Aartrijke goed gebruiken. De verkoop van de grond is een 
gemiste kans”, aldus Jean-Pierre. 

In 2014 stapten N-VA-raadsleden Aäron Demeyere, Laurence 
Lambert en Ann Allemeersch naar de toenmalige schepen van 
Jeugd met een lijst van de speelpleinen in Zedelgem. De conclu-
sie was duidelijk: Er zijn te weinig speelpleintjes en de toestellen 
die er wel zijn, worden slecht onderhouden. ‘Sommige kon je 
bezwaarlijk nog een speelplein noemen, want er stonden amper 
speeltoestellen. We telden in totaal tien speelpleinen. In vergelij-
king met de buurgemeenten is dat weinig. Torhout telt er 18 en 
Oostkamp 21. Kinderen van twee tot twaalf jaar blijven in de kou 
staan en dat is bijzonder jammer.’

Slecht onderhouden

‘We stelden ook vast dat niet alle toestellen even goed onder-
houden zijn. Wij hebben de indruk dat er toestellen geplaatst 
worden, maar dat die daarna aan hun lot worden overgelaten. 
Wij vragen ons af of er wel controles zijn’, zei Aäron toen.

Vandaag zijn we nog geen stap verder. Jaren geleden mochten de 
leerlingen van een klas in Loppem in opdracht van het gemeente-
bestuur beschrijven hoe ze zelf een speelplein zouden inrichten. 
N-VA-raadslid Eddy De Wispelaere heeft reeds tot tweemaal toe 
de burgemeester en leden van het college eraan herinnerd dat een 
deel van die kinderen nu al aan de hogeschool studeren.

Aankoop en afbraak hoekhuis Veldegem
Tijdens de gemeenteraad van augustus vorig jaar keurden alle raadsleden van CD&V-Nieuw de aankoop goed van het 
hoekhuis in de Koningin Astridstraat 32 in Veldegem. Prijskaartje: 192.000 euro. Men vond dat dit huis moet worden 
afgebroken omwille van verkeersveiligheidsredenen. Wij namen de proef op de som. Op de foto staan raadsleden Ann 
Pattyn en Eddy De Wispelaere met een volledige opengeplooide plooimeter. 

Tussen de witte lijn en de hoek van het huis is duidelijk 
twee meter afstand, wat ruimschoots voldoende is om het 
verkeer waar te nemen dat uit de richting van Veldegem 
centrum komt. Misschien was aangepaste (en goedkopere) 
signalisatie hier beter op zijn plaats?

Toch vindt men het nodig om dit huis tegen de vlakte te 
werken. Dit terwijl de verzuchtingen van bestuurders, die 
uit de Kloosterstraat komen en de Koning Albertstraat 
willen inrijden, totaal niet gehoord worden. 

Heeft u verkeersonveilige situaties in uw buurt ? Meld ze 
ons, wij zullen deze ter sprake brengen in de verkeerscom-
missie ! 

 N-VA-raadsleden Ann Pattyn en Eddy De Wispelaere kwamen 
tot de vaststelling dat er nog twee meter zichtbaarheid is.

Jeugdraad mag geen zombieraad zijn
In onze verkiezingscampagne van 2018 hadden we veel aandacht voor de adviesraden. Ze zijn het ideale orgaan in de 
communicatie tussen verenigingen en doelgroepen en het gemeentebeleid. 

Het gemeentebestuur heeft er zich toe verbonden om de adviesraden serieus te nemen. Bij elk punt op de gemeenteraad dat betrek-
king heeft op jeugd, sport, cultuur, personen met een beperking, senioren, … zit gemeenteraadslid Eddy De Wispelaere klaar om het 
schepencollege te interpelleren over de betrokkenheid van een adviesraad. “De basis moet steeds geraadpleegd worden”, vindt Eddy.

Zo lagen er op de laatste gemeenteraad van 2020 twee subsidie-
reglementen op tafel. Het was niet duidelijk of en hoe de betrok-
ken adviesraden over deze reglementen waren gehoord. Op 
verzoek van Eddy werd de stemming uitgesteld. N-VA Zedelgem 
is haar verkiezingsprogramma niet vergeten.

Ernstige vragen bij werking

Ook Sam Vandoorne, ondervoorzitter van Jong N-VA Brugge-
Torhout-Oostkust (Zedelgem), had ernstige vragen bij de wer-
king van de jeugdraad. “Als je een beetje respect hebt voor de 
inspraak van de jeugd, dan laat je adviezen op zijn minst door 
de algemene vergadering goedkeuren. Nu worden de adviezen 
door het kernbestuur van de jeugdraad genomen, waardoor alle 
anderen jeugdverenigingen de kans wordt ontnomen om deel 
te nemen aan het besluitvormingsproces. Ook de schepen van 
Jeugd moet ervoor zorgen dat de overeengekomen afspraken 
tussen het gemeentebestuur en de adviesraden worden nage-
leefd”, aldus Sam.

European Disability Card (EDC) actueel in Zedelgem
Bestuurslid Marnix Decloedt is al geruime tijd actief in de 
Zedelgemse ARAV (Andersvalidenraad). Het is een adviesraad 
die de belangen van alle personen met een beperking behartigt. 
Naast het opvolgen van de ontwikkelingen rond de voetgangers-
cirkel De Platseroute pleitte hij herhaaldelijk voor het invoeren en 
promoten van de European Disibility Card in Zedelgem. 

Het is een kaart die de toegang van personen met een beperking 
tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert. Vanuit heel wat 
verschillende gemeentelijke diensten in Zedelgem worden heel wat 
voordelen aangeboden. 

Te weinig gekend

N-VA Zedelgem vroeg bij monde van Marnix Decloedt dan ook 
aandacht voor deze kaart en bij uitbreiding dus ook voor personen 
met een handicap. Het probleem zit echter in het feit dat deze kaart 
te weinig gekend is bij verschillende hulpdiensten. Het is nochtans 
van levensbelang dat hulpdiensten weten wat zo’n kaart inhoudt, 
want het kan een tussenkomst makkelijker maken. Op die manier 
zijn hulpdiensten beter geïnformeerd. Er werd Marnix gevraagd om 
de EDC bekend te maken bij politie het Houtsche. Vrijwel meteen 
werd dat dan ook door hen breed gecommuniceerd en werden alle 
collega’s ingelicht. De website werd aangepast, er kwam een bericht 
op Facebook, ... Waarvoor onze dank!

Marnix Decloedt 

 Op zaterdag 27 maart deed N-VA Zedelgem mee met 
de ‘Lenteschoonmaak’, een actie van Mooimakers. 
Zo dragen ook wij ons steentje bij aan een propere 
gemeente! Met medewerking van de Zedelgemse 
Milieudienst stapten een tiental N-VA-bestuursleden 
een aantal landelijke wegen in Aartrijke en Loppem af 
om het zwerfvuil te verzamelen. Info: www.zedelgem.
be/vrijwilligers-zwerfvuil-opruimen.

 Op zondagmorgen 28 februari kwam Vlaams minister van 
Omgeving Zuhal Demir een handje toesteken bij de aanplanting 
van 1.600 bomen in het natuurreservaat Hoogveld in Zedelgem, 
samen met enkele van onze bestuursleden. De Vlaamse overheid 
wil in totaal 4.000 hectare extra bos aanleggen in Vlaanderen. 

 Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese, 
N-VA-voorzitter Niko Larock, Rik Denoo en bestuurslid 
Bart Dedeurwaerder reden 125 van de 1000 km voor 
Kom op tegen Kanker. N-VA-gemeenteraadsleden 
Eddy De Wispelaere en Ann Pattyn en bestuurslid 
Danny Meulemeester volgden de deelnemers tijdens de 
uitdaging.

N-VA Zedelgem volgt zwakke weggebruiker op de voet
De Vlaamse Regering investeert 150 miljoen euro voor de aanleg, verbetering of onderhoud van gemeentelijke � etsinfrastruc-
tuur. Zedelgem kan zo rekenen op een bedrag van maximum 517 000 euro. Met dien verstande dat de gemeente zelf ook 
investeert: per 2 euro die de gemeente investeert, legt Vlaanderen 1 euro bij. Wat gaat de gemeente doen, vragen we ons af? 

In de meerjarenplanning van de gemeente is er 1,18 
miljoen euro voorzien voor verkeersveilige fietsmobi-
liteit. Toch lijkt schepen Dehaemers niet echt warm te 
lopen voor die Vlaamse subsidies.: “Het lijkt allemaal 
niet zo simpel als het is”, is zijn uitleg. 

Raadslid Jean-Pierre De Groodt wees naar de Osse-
bilkstraat, Rozeboomstraat, … waar er zeer duidelijk 
initiatieven zouden kunnen genomen worden om de 
verkeersveiligheid van de fietsers te realiseren.  

Fietsstraten

Binnenkort worden enkele fietsstraten toegevoegd in 
de diverse schoolomgevingen. Onze fractie is tevreden 
dat onze eerder gevoerde actie dan toch vruchten heeft 
afgeworpen. Raadslid Ann Pattyn stelde in de gemeen-
teraad van 22 april 2021 wel de vraag of onze gemeente 
gebruik zal maken van de subsidies die Vlaanderen 
ter beschikking stelt voor het aanleggen, herstellen of 
verbeteren van fietsinfrastructuur. Daarnaast drong zij 
ook aan op een betere zichtbaarheid van de fietsstraten. 

 N-VA-raadslid Jean-Pierre De Groodt pleitte voor het behoud van de 
open ruimte. Dit was een gelegenheid om een speelplein te realiseren 
in de omgeving van de school.

 Raadslid Jean-Pierre De Groodt en voorzitter Niko Larock blijven de 
problematiek in de Ossebilkstraat opvolgen.

Sam Vandoorne
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