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N-VA geeft  
verenigingen  
digitaal duwtje
Een ticket kopen in de bioscoop en 
op voorhand je zetel digitaal  
reserveren? Een veelgebruikte prak-
tijk de dag van vandaag. 

Daarom stelde Tomas De Meyer in de 
gemeenteraad voor om een gelijkaardig 
systeem voor De Gulden Zonne uit te 
werken. 

Evenementen (toneelvoorstelling, film-
voorstelling, concert of optreden) organi-
seren met gebruik van de tribune van de 
Gulden Zonne, wordt een fluitje van een 
cent met dit gratis online reserveringssys-
teem. 

De meerderheid (CD&V, Open Vld en Sp.a) 
wilde dit voorstel niet steunen en onthield 

zich op dit punt op de gemeenteraad.  
Blijkbaar weten ze na vier jaar nog altijd 
niet hoe ze moeten stemmen, want door  
de tien ja-stemmen van N-VA-PLUS werd 
dit punt wel degelijk goedgekeurd. 

We kijken uit naar de praktische  
uitwerking van het voorstel door het  
schepencollege.

Voortouw nemen

De politiek kreeg het de laatste 
maanden hard te verduren en dat 
heeft ze voor een deel aan haar 
zelf te danken. Keuzes maken, 
daar gaat het over. De bevolking 
kiest welke leiders ze wil en de 
verkozen kandidaten moeten hun 
verantwoordelijkheid nemen en 
die keuzes respecteren.
Laat ons hopen dat deze negatie-
ve sfeer het enthousiasme bij de 
bestaande en nieuwe kandidaten 
van alle partijen niet wegneemt. 
En dat politici terug het voortouw 
nemen om onze maatschappij 
naar een mooie toekomst te 
leiden.
 
Ook in onze gemeente worden die 
keuzes gemaakt. N-VA Hoogle-
de-Gits kiest voor een andere 
aanpak. Het kan zeker goedkoper 
zonder kwaliteitsverlies.
 
Onze ploeg blijft zijn uiterste best 
doen om de keuzes van onze 
inwoners uit te voeren.

Lode Vandenbussche
Afdelingsvoorzitter

 Binnenkort wordt het mogelijk om online 
een zitje voor een evenement in De Gulden 
Zonne te reserveren.

Onthaalpaviljoen nog niet klaar
180 dagen na de officiële opening van het onthaalpaviljoen aan het Duits Militair  
kerkhof, is het nog steeds niet afgewerkt. Een gemiste kans voor het oorlogstoerisme  
in onze gemeente.
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Bestuur investeert in …  
Oostende
Een ludieke actie van een opmerkzame burger 
onderstreepte de bezorgdheden van de N-VA rond 
de organisatie van het BK Veldrijden in Oostende. 
De vzw Veld- en Wegritcomité staat garant voor een 
piekfijne organisatie van topevenementen wat begin 
januari in Oostende terug bevestigd werd. Alleen 
jammer dat dit niet in Hooglede-Gits mocht plaats-
vinden.

In de voorafgaande jaren werd namelijk 100 000 euro geïnves-
teerd in citymarketing om dan in 2017 de vruchten te kunnen 
plukken in onze gemeente bij onze burgers en ondernemers. Het 
orgelpunt vond echter in Oostende plaats. Daarnaast vinden we 
een uitgave van 9 000 euro aan VIP-arrangementen voor een 
activiteit buiten onze gemeente een vreemde investering.

Steun met hetzelfde geld onze organisaties en nodig daar uw 
relaties uit.

 

Er is al veel gezegd over dit onderwerp maar hiermee willen we 
dit dossier definitief achter ons laten.

Veel geblaat, weinig wol
Ook in 2016 was er weinig verandering
Ook in 2016 beloofde de meerderheid veel, maar helaas moeten we opnieuw vaststellen dat er weinig 
van in huis kwam. 

Een greep uit de punten die de N-VA in de loop van 2016 aankaartte bij de meerderheid:

  De gemeentelijke werkgroep Wijzer die instond voor veel 
opleidingen (informatica, talen, …) wordt een lege doos. 
Al geruime tijd zijn er geen vergaderingen meer. Op de 
website van Hooglede is er nog sprake van cursussen van 
2014-2015. Ondertussen onderneemt de bevoegde schepen 
niets.

  De gemeentelijke adviesraden komen nog amper samen. 
Vorig jaar al vroegen wij om meer rekening te houden met 
deze vrijwilligers. Eén voorbeeld zegt genoeg: de cultuur-
raad kwam vorig jaar amper drie keer samen.

  In juni beloofde de meerderheid op zoek te gaan naar een 
locatie voor de boksclub van wereldkampioene Delphine 
Persoon, die in onze gemeente woont. Waarschijnlijk niet 
goed gezocht, want ondertussen werd de boksclub opge-
richt in Zwevezele.

  Na één gemeenteraad slaagt een nieuw gemeenteraadslid 
van de meerderheid er al in om de jaarplanning volledig 
overhoop te halen en de raad te laten verplaatsen naar 
begin juli, de start van de zomervakantie.

  Ontelbare keren zei de N-VA dat het bestuur de trein zou 
missen van het oorlogstoerisme. Helaas werd nog maar 
eens bewezen dat we gelijk hadden. Zes maanden na de 
officiële opening (september 2016) is de site nog altijd niet 
toegankelijk voor het publiek.

  Al tweemaal vroegen we de visie van de meerderheid op 
camerabewaking in onze gemeente. Meer dan een half jaar 
later hebben we nog steeds geen visie gekregen. Conclu-
sie: er is geen visie of men komt niet tot een gezamenlijk 
standpunt met de drie coalitiepartners.

  In 2013 deden we het voorstel om een gemeentelijke app 
met nuttige zaken aan te maken. In 2015 beloofde het 
schepencollege een vernieuwde website. Wanneer komt er 
eindelijk digitale vernieuwing?

 De N-VA lag niet aan de basis van deze actie, maar kon er wel 
om lachen.
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Jeugd verdient beter
In februari werd het ontwerp voor de nieuwe jeugdlokalen in de gemeenteraad voorgesteld. Iedereen, van 
om het even welke partij, is het eens dat er nieuwe lokalen nodig zijn voor onze jeugdverenigingen. Maar 
Kristof Pillaert geeft drie redenen waarom de N-VA niet achter deze bouwplannen staat.

Vooreerst is het hele project veel te duur. In Ingelmunster zet 
men een gelijkaardig gebouw voor minder dan de helft van de 
prijs. In Menen hebben de nieuwe jeugdlokalen dubbel zo veel 
oppervlakte en kost het project 2 miljoen euro. In Hooglede is 
de kostprijs 2,4 miljoen euro. Met een veel kleiner budget even 
grote, robuuste en praktische lokalen zetten, is mogelijk. 

Het vrijgekomen geld kon nog altijd in de jeugd geïnvesteerd 
worden. Denken we maar aan kampsubsidies, kinderopvang, 
scholen, academie, …. CD&V beloofde in haar verkiezings-
programma ook dat er geen grote investeringen meer zouden 
gebeuren zonder subsidies. Ook die zijn er dus niet!

Een tweede reden is dat de meerderheid aan dit plan begonnen 
is zonder er goed over na te denken. Wat gaan ze doen met de 
huidige lokalen? Hoe willen ze de ruimte van de vrijgekomen 
lokalen opvullen? Wat met de mobiliteit? Er is nu al te weinig 
parkeerplaats als er iets te doen is in Den Akker, …. Een plan 
vooraf was hier zeker op zijn plaats geweest.

Tenslotte vinden we ook dat er niet werd nagedacht over de 
ruimte. Nu zitten alle jeugdverenigingen op dezelfde locatie. 
Stel je maar eens voor dat er de zondagnamiddag een babybor-
rel is in Den Akker, een communiefeest in de nieuwe feestzaal 
en de gebruikelijke activiteiten van de chiro. We vrezen dat het 
niet lang zal duren vooraleer er incidenten zijn. Iemand van de 

jeugdbeweging maakte deze opmerking ook al. Waarom werd 
er niet nagedacht om de lokalen te spreiden over de site? Wij 
vroegen het al van dag één, maar de meerderheid had hier geen 
oren naar.

In de gemeenteraad kwamen er hierover geen opmerkingen van 
de voorzitter van Speelplein Zoeber of van de meerderheids- 
partijen. Waarschijnlijk kregen we in stilte gelijk.

Het prestigeproject van de meerderheid kon beter én voor een pak minder geld. Wij denken dat we  
de jeugd hiermee een groter plezier hadden gedaan en bij uitbreiding de hele gemeente. 

Eindelijk terug kerstsfeer
Op vraag van de N-VA was onze gemeente opnieuw in optimale 
kerstsfeer tijdens de afgelopen eindejaarsperiode. De voorbije 
drie jaar moesten we het doen met enkele kerstbomen zonder 
lichtjes en papieren versieringen die voor meer vervuiling 
zorgden dan voor kerstsfeer en met de oproep aan de bevolking 
om een kaars voor het raam te plaatsen. 

Zoals het een gemeente van onze grootte betaamt, heeft men ingezien dat 
de kostprijs van een degelijke, mooie versiering haalbaar blijkt te zijn. Deze 
opmerking kwam niet alleen veelvuldig via de bevolking, maar werd door de 
N-VA aangekaart op de gemeenteraden. Bovendien willen we via deze weg 
de gemeentearbeiders feliciteren die de creativiteit en de werklust vonden 
om ook de verlichtingspalen van speciale zelfgemaakte kerstverlichting te 
voorzien.



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /
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