
Beslissen in het belang van de inwoners

Hooglede-Gits kiest nieuw afdelingsbestuur
Onze afdeling hield op 22 maart 
bestuursverkiezingen. Met deze boei-
ende, enthousiaste en talentrijke ploeg 
zullen wij de komende drie jaar de rich-
ting bepalen van N-VA Hooglede-Gits.

Op de foto (v.l.n.r.): Jan Gallein, Kris De 
Pril (ledenwerving), Tomas De Meyer 
(gemeenteraadslid), Pol Devaere (voor-
zitter), Steven Alting, Chantal Desot 
(OCMW-bestuurslid), Lieven Bonte 
(ondervoorzitter en communicatie), 
Dirk Debruyne (OCMW-raadslid), 
Rita Vandenabeele (penningmeester), 
Nicole Depoorter, Lode Vandenbussche 
(secretaris en gemeenteraadslid), Rita 

Debrabandere (gemeenteraadslid), Kristof 
Pillaert (gemeenteraadslid en provincie-
raadslid) en Wim Vansteelant (gemeente-
raadslid en OCMW-raadslid). Ook 
gemeenteraadslid Nick Pattyn (niet op de 
foto) is bestuurslid.
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HOOGLEDE-GITS

Ook in 2013 
organiseren we 
weer onze 11 
juli-actie. Hier-
mee willen we 
onze inwoners 
meer bewust 
maken van 
onze Vlaamse 
Feestdag. Daar-

om doen we de oproep om uw huis te 
bevlaggen met een Vlaamse Leeuw.

Inwoners van Hooglede en Gits die 
op deze manier hun woning op-
fleuren, krijgen een bezoekje van de 
N-VA-bestuursleden. Als dank voor 
het uithangen van de vlag ontvangt 
u dan een frisse Vlaamsche Leeuw 
tripel.

Indien u nog geen vlag in uw bezit 
hebt: geen nood. U kan bij ons een 
exemplaar van 150 bij 115 cm bestel-
len voor slechts 8 euro. We bezorgen 
de vlag zelfs gratis bij u thuis.

Bestellen kan bij Pol Devaere, op 
telefoonnummer 0478 65 21 17.

Hang hem eens uit!

DONDERDAG

11
JULI
2013

www.n-va.be/hooglede-gits

In 2013 wil de N-VA sterk aanwezig zijn op de politieke kaart in onze gemeen-
te. We hebben een duidelijk profiel en gemotiveerde mandatarissen die onze 
visie voor Hooglede en Gits in de praktijk willen brengen. Verder in deze edi-
tie stellen deze mensen zich aan u voor.

Door onze aanwezigheid in onze gemeente- en 
OCMW-raad zullen wij er steeds kritisch over 
waken dat de gemeente bestuurd wordt in het 
belang van alle inwoners. Wij willen zo veel 
mogelijk ons verkiezingsprogramma realiseren 
met als leidraad: een woord is een woord.

Ook uw stem blijft belangrijk: wij staan open voor 
uw vragen, uw voorstellen en suggesties. Stuur 
ons gerust een mailtje op hooglede@n-va.be.

Ik wens u veel leesgenot.
Pol Devaere
Voorzitter

Wees zelf de kracht van verandering 
De N-VA is de snelst groeiende politieke partij van Vlaanderen. Voelt u zich ook 
aangesproken door onze ideeën en voorstellen? Wilt u mee helpen om de stem 
van de N-VA in Hooglede en Gits nog luider te doen klinken? Contacteer ons 
dan via ledenverantwoordelijke Kris De Pril: kris.depril@n-va.be.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel: E-mail: Geboortedatum:       /       /

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT

De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.

De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoeks-
commissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.

➦Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
redding van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht 
van Open Vld beweert?

➦Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie 
(het ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler 
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden? 

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!

Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal 
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

PETER DEDECKER 
Volksvertegenwoordiger
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Voor onze verkozenen is een gegeven woord niet vergeten na de verkiezingen. Beloftes zijn er wel degelijk om 
gehouden te worden. Zij zullen de huidige meerderheid zes jaar lang kritisch aan de tand voelen om uw welzijn 
te garanderen.

Na amper enkele maanden in de nieu-
we bestuursperiode is de meerderheid 
al aan het aanmodderen. Dat blijkt 
als we de gemeenteraden van het jaar 
eens onder de loep nemen.

Belastingen stijgen ondanks  
verkiezingsbelofte
Voor de eerste gemeenteraad maakte 
voorzitter Mieke De Bergh de fout om 
de begrotingsnota te laat op te sturen. 
N-VA Plus had dit agendapunt daarom 
kunnen boycotten, maar we deden dit 
niet om de gemeentelijke werking niet 
in problemen te brengen.
De meerderheid stelde meteen waar-
voor ze stond: verhoging van de belas-
tingen. Nochtans stond in het verkie-
zingsprogramma van Samen Sterk en 
Open Vld dat dit niet zou gebeuren. 
Hooglede-Gits heeft nu de twijfelachtig 
eer om een van de Vlaamse koplopers 
in belastingdruk te zijn.

Vergoeding voor containerpark 
De agenda van de gemeenteraad van 
februari werd net als in januari te laat 
opgestuurd naar de gemeenteraadsle-
den. N-VA Plus vroeg ditmaal wel de 
schorsing van de zitting, omdat we op 
deze manier zelfs geen kans krijgen om 
de vergadering voor te bereiden. We 
beslisten evenwel om geen klacht in 
te dienen bij de gouverneur. Opnieuw 
omdat we de werking van de gemeente 
niet in het gedrang willen laten komen. 

Kort daarna creëerde de meerderheid 
opnieuw een mogelijkheid om een 
verkiezingsbelofte te verbreken. Samen 
Sterk pleitte er immers voor dat de ga-
rantie om de containerparken gratis te 
houden niet werd opgenomen. Boven-
dien geeft de nieuwe meerderheid geen 
enkele garantie over het voortbestaan 
van het containerpark in Gits.

Wel overleg, geen inspraak
In maart stootte de meerderheid 
zich voor een derde keer in evenveel 
maanden aan dezelfde steen. Nu werd 
de jaarrekening te laat opgestuurd. 
We lieten het punt daarom verdagen 
en overhandigden een kopie van het 
gemeentedecreet aan de voorzitter van 
de gemeenteraad.. Zo hopen we op ein-
delijk eens een foutloze  gemeenteraad 
in de toekomst. 

Ondanks een voorafgaande verga-
dering met de meerderheid over het 
huishoudelijk reglement bleken op de 
gemeenteraad al onze bemerkingen van 
tafel geveegd. Opnieuw waren we dus 
genoodzaakt tegen te stemmen.
Het mag duidelijk zijn: deze kunstmati-
ge meerderheid van drie partijen is niet 
transparant en wil de oppositie volledig 
buitenspel zetten. U bent niet gebaat bij 
dergelijk wanbeleid. Belastingverhogin-
gen, bijdragen voor het containerpark, 
mogelijk stijgende dagprijzen voor het 
rusthuis en de serviceflats: allemaal 
maatregelen die niet nodig zouden zijn 
als er voor de verkiezingen geen loze 
beloften waren gedaan.

… elk gezin ongeveer 250 euro extra moet betalen door de belastingverhoging van CD&V, Open Vld en  
Samen Sterk?

… de meerderheid reeds drie verkiezingsbeloftes verbroken heeft in evenveel maanden?
… de nieuwe OCMW-voorzitter al drie jaar beweert te kappen met de politiek, maar ondertussen toch rustig verder doet?
… burgemeester Demaré wat problemen heeft met rekenen? Zo noemde ze op WTV de achteruitgang van CD&V  

van 8 naar 7 zetels een status quo.
… de burgemeester écht geen rekenwonder is? Zo berekende ze de schepenwedde maar voor de helft van het reële bedrag.
… de voorzitter van de gemeenteraad al drie keer de documenten voor de gemeenteraad te laat verstuurde?
… N-VA Plus een klacht indiende bij de gouverneur voor het niet rechtmatig verlopen van de gemeenteraad?  

In een brief van 15 april gaf de gouverneur ons gelijk en stelde hij de meerderheid in het ongelijk.
… N-VA Plus sterk twijfelt of de meerderheid wel van plan is om het Gitse containerpark open te houden.
… Dat we na de laatste gemeenteraad nog steeds hetzelfde antwoord krijgen:  

“Er is een datum geprikt om het te bespreken.”

N-VA werkt voor u in gemeente, provincie en OCMW Nieuwe meerderheid toont ware gelaat

Wist je dat…

Hooglede-Gits is een koploper in 
belastingdruk.

U moet weldra misschien betalen voor 
een bezoekje aan het containerpark.

Chantal Desot - oCMW-bestuurslid

• Jarenlang zaakvoerster van ’t Naaiwinkeltje.
• Voor of achter de schermen actief bij Toneelvereniging Kunst & Vreugd, Markant Hooglede, Davidsfonds Hooglede, Prikkel, de Nacht van 

de Punch, ’t Hoge en Zevekotekermis.
“ Ik bouwde de voorbije jaren veel ervaring op in de oCMW-raad. Daar probeer ik te helpen waar het kan.”

DIrk Debruyne - oCMW-raadslid

• Zaakvoerder van het aannemersbedrijf Drunova.
• Voorzitter van judoclub Jenos Kwai.
“ na 12 jaar in de oCMW-raad en 6 jaar in de gemeenteraad mag ik mezelf ervaringsdeskundige noemen in het hoogleedse beleid.”

WIM Vansteelant - Gemeenteraadslid en oCMW-raadslid

• Runt een bank- en verzekeringskantoor.
• Actief bij Unizo, het Kermismaandagcomité en de Oud-scouts.
• Al 12 jaar actief in de lokale politiek als gemeenteraadslid, schepen en OCMW-voorzitter.
“ Dossierkennis en correcte cijfers vormen de basis. De gemeente en het oCMW moeten gemanaged worden. Daar wil ik zeker 

werk van maken.”

rIta DebrabanDere - Gemeenteraadslid

• Voorzitster van de meisjesvolleybalclub Gidas (2de provinciale), met veel oog voor de jeugdwerking van de club.
• Bestuurslid van Markant Gits.
• Zaakvoerster van schoonheidsinstituut Lago.
“ Ik ben sinds 2007 gemeenteraadslid en ken dan ook het reilen en het zeilen van de gemeenteraad als geen ander.”

toMas De Meyer - Gemeenteraadslid

• Heeft politieke ervaring in de OCMW-raad, de gemeenteraad en als schepen.
• Leeft zich als sociaal dier in zijn vrije tijd uit in tal van verenigingen.
“ Ik heb negen jaar ervaring als zetelend lid (onder meer als schepen). Dossiers doornemen met kennis van zaken zit me dus in 

het bloed.”

loDe VanDenbussChe - Gemeenteraadslid

• Teamleider binnen het sociaal secretariaat SD Worx.
• Voorzitter van Prikkel Hooglede vzw, penningmeester van WTC Warden Oomtrappers en Duoclassic en bestuurslid van ‘t Hoge Kermis.
• Twaalf jaar ervaring in de OCMW-raad, waarvan zes jaar in het Vast Bureau.
“ Ik heb meermaals bewezen dat ik mijn beloften houd. en dat geldt voor onze ganse n-Va-ploeg.”

krIstof PIllaert - Gemeenteraadslid en provincieraadslid

• Groeide als zoon van Jean-Pierre Pillaert op met de gemeentepolitiek.
• Verzorgt communicatie voor een energiebedrijf. 
• Bestuurslid van het Davidsfonds, lid van toneelgroep Kunst en Vreugd en van WTC De Warden Oomtrappers.
“ na twaalf jaar in de provincieraad druk ik nu als n-Va-fractievoorzitter mijn stempel op het West-Vlaamse beleid.”

nICk Pattyn - Gemeenteraadslid

• Zelfstandig transporteur.
• Gehuwd met Chantal (basisschool De Mozaïek op Sint-Jozef).
• Organiseert als bestuurslid van de IJzerzonen menig wielerwedstrijd in de gemeente.
“ Mijn levenservaring en werkkracht wens ik in te zetten voor iedereen in onze gemeente.”

Kristof Pillaert
Gemeenteraadslid Hooglede-Gits
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