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Met grote fierheid presenteren wij u het eerste huis-aan-huisblad van onze 
N-VA-afdeling. In de pagina’s van deze eerste editie treft u diverse artikels aan

met zowel lokale berichtgeving als algemene politieke informatie van onze partij.

Het nieuwe bestuur van N-VA Hooglede-Gits, dat de komende drie jaar onze af-
deling zal leiden, is bovendien geïnteresseerd in uw mening. Wilt u een probleem
aankaarten? Heeft
u goede raad voor
ons? Wenst u lid te
worden van onze
immer groeiende
N-VA-familie? Con-
tacteer ons dan!

Onlangs besliste de meerderheidsploeg
SAMEN om het klooster van Sleihage
aan te kopen. Rita Vandenabeele is ver-
heugd dat er eindelijk knopen zijn door-
gehakt. Zij zetelde tot voor kort in de
OCMW-raad, die eind 2010 de beslissing
tot aankoop nam. Recent ruilde ze die
functie in voor een plaats in de gemeen-
teraad.

“Het klooster zal diverse bestemmingen
invullen,” legt Rita trots uit. “Op de eer-
ste verdieping zal men in sociale huis-
vesting investeren, terwijl er op het
gelijkvloers plaats is voor een polyvalente
ruimte. Die wordt ter beschikking gesteld
van het lokale gemeenschapsleven.”

Gezien haar jarenlange engagement in
het Sleihaagse verenigingsleven is Rita
blij dat het klooster een gemeenschaps-
bindende rol zal krijgen.

Sleihage slaat de
vleugels uit
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Naar aanleiding van twee feestelijke
dagen in juni en juli vragen we ie-
dere inwoner om onze trots voor
Vlaanderen te tonen door de ge-
meente te versieren met leeuwen-
vlaggen. We vragen om dit te doen
op 26 juni, wanneer de wielerprofs
in Hooglede-Gits de strijd om de
nationale driekleur aangaan. En na-
tuurlijk ook op onze Vlaamse natio-
nale feestdag, onder het motto ‘Geef
een Leeuw’. Wie op 11 juli de vlag
uithangt, ontvangt trouwens gratis
een biertje - een ‘Vlaamsche Leeuw’ -
van N-VA Hooglede-Gits. Het bier
wordt ten huize afgeleverd. Heeft u
geen vlag in uw bezit? Niet ge-
treurd! U kan er een aankopen
tegen 6 euro. Stuur een mailtje naar
kristof.pillaert@n-va.be en een
Vlaamse Leeuw is weldra de uwe.

GEEF 
EEN LEEUW!



De vergrijzing staat voor de deur. Zowel op fy-
sisch, psychologisch als sociaal vlak zal zich die

in Vlaanderen harder laten voelen dan in andere
gewesten. De gemeenten bezitten enkele cruciale
bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het
ouderenbeleid. Ook Hooglede ontwikkelde een ef-
ficiënt, degelijk beleid voor senioren. Maar, zoals
in de rest van Vlaanderen, is de weg nog lang.

Uit een rapport blijkt dat de demografische trends 
in onze gemeente de Vlaamse volgen. Van de bijna
10 000 Hoogledenaars is 20 procent 65 jaar of ouder.
Ter vergelijking: over gans West-Vlaanderen be-
draagt het cijfer 22,7 procent, terwijl Vlaanderen 20,5
procent 65-plussers telt. Hooglede kleurt dus relatief
jong, maar waakzaamheid blijft geboden. 

Hetzelfde rapport toont tevens aan dat Hooglede een
performant ouderenbeleid voert. Met woon- en zorg-
centra en sociale fondsen wapent de gemeente zich
om de ruim 1 700 senioren op te vangen. De initia-
tieven wijzen op een goed georganiseerde eerste-
lijnszorg voor ouderen, ook op vlak van gezondheid.

Maar zullen de bestaande serviceflats en rusthuizen
volstaan om een ouder wordende populatie te huis-
vesten? Is er nagedacht over hoe men vereenzaming
of andere psychisch-sociale problemen kan tegen-
gaan? En welke rol kan de Hoogleedse gemeenschap
spelen voor een bejaarde die minder mobiel is? Het
zijn stuk voor stuk vragen waar we ernstig over moe-
ten nadenken.

Het huidig seniorenbe-
leid in onze gemeente
verdient zeker een
pluim. Permanente ini-
tiatieven inzake oude-
renzorg zijn echter
belangrijk. En dus moe-
ten we, ook voor Hoog-
leedse 65-plussers,
denken, durven én
doen.

Louis Ide,
Senator

Dat er te veel politieke niveaus zijn in ons land, is
geweten. Voor wie de tel kwijt is, het zijn er vier: de
gemeenten, de provincies, de Vlaamse overheid en
de Federale overheid. De N-VA wil iets veranderen
aan die wildgroei. Dit stond duidelijk in ons ver-
kiezingsprogramma.

Nu al is beslist dat het aantal provincieraadsleden,
na de volgende verkiezingen, verminderd wordt van
84 naar 72. Dat is alvast een stap in de goede richting.

Toch verzetten binnen de provincieraad bijna alle
partijen zich tegen dit groenboek. Nochtans werd dit
goedgekeurd door de voltallige Vlaamse Regering
(CD&V, sp.a en N-VA). Het terugdringen van het
aantal raadsleden staat bovendien in het partijpro-
gramma van Open Vld en Groen!, net die partijen die
zich blijven verzetten!

Maar de N-VA blijft rechtlijnig. Ook al is ondergete-
kende telkens de kop van jut als de provincieraad het
groenboek behandelt. Wanneer gaan de provincies
eindelijk inzien dat het geen zin heeft om zichzelf te
blijven uitvinden met nieuwe bevoegdheden en
nieuwe samenwerkingsakkoorden? Wat heeft de

provincie te zoeken in Roemenië? Wat is het nut van
een bezoek van de provincieraad aan China?
Waarom blijft men geld pompen in het Europa-
college?

In plaats van inhoudelijke antwoorden te geven op
al deze vragen, hebben de provincies een publici-
teitscampagne opgestart om te vertellen hoe goed ze
wel zijn. Kostprijs: € 1,5 miljoen euro! Centen die van
u en mij komen. Dan zegt de N-VA het liever zoals
het is: afslanken is dringend nodig. Want voor ons is
behoorlijk bestuur een prioriteit!

Kristof Pillaert,
provincieraadslid

Ouder worden in Hooglede-Gits

De provincies op dieet



Rare jongens die sp.a

Het centrum van Hooglede ondergaat grote veranderingen. In 2010 startte
men met aanpassingen aan de Ieperstraat. Begin dit jaar was het de beurt
aan de Bruggestraat. De Markt krijgt uiteraard binnenkort ook een facelift.

Tot 2009 viel het onderhoud van deze wegen onder het provinciale bestuur.
Twee jaar geleden werd de bevoegdheid echter overgedragen aan ofwel de

gemeente ofwel het Vlaamse Gewest. In Hooglede was dit laatste het geval.

N-VA-provincieraadslid Kristof Pillaert vindt de overdracht van de provinciale wegen naar het Vlaamse niveau een
goede zaak. Maar hij besefte ook het onderliggende gevaar: broodnodige werken konden wel eens op de lange baan
worden geschoven.

Daarom kwam hij meerdere malen tussen bij het provinciebestuur, met sterke argumenten. De volgende oplossing
kwam uit de bus voor Hooglede: de provincie voert de werken uit onder haar bevoegdheid en toezicht. Eens de
werken afgerond zijn, neemt het Vlaams Gewest de wegen over. Mét de bijhorende kosten.

Dat is de reden dat de infrastructuurwerken in onze gemeente momenteel vlot vooruitgaan. We kijken alvast met
z’n allen uit naar de voltooiing ervan.

Grote werken in de gemeente!

…onze burgemeester in het gemeentenieuws oproept
om onze gemeente te bevlaggen op naar aanleiding van
het Belgisch kampioenschap wielrennen? N-VA Hoog-
lede-Gits schaart zich daar volledig achter… als het
leeuwenvlaggen zijn!

… we op zaterdag 17 september voor de derde keer
onze handdoekenkaarting organiseren? Plaats van ge-
beuren is de cafetaria van Gulden Zonne. De deuren
gaan open om 17 uur. Noteer dus alvast 17 september in
uw agenda!

…de provincieraad van West-Vlaanderen telkens de
laatste donderdag van de maand plaatsvindt in het
Boeverbos? Wie een uitstap met zijn of haar vereniging

voorziet in de buurt, kan dit mooie gebouw gerust eens
bezoeken. Daarvoor kan u contact opnemen met Kristof
Pillaert, die al ruim een decennium in de provincieraad
zetelt.

…in Ardooie er een gloednieuwe N-VA-afdeling boven
de doopvont werd gehou-
den? Voor hun startactivi-
teit deden ze een beroep
op Kristof Pillaert om
Siegfried Bracke te inter-
viewen. Zowel intervie-
wer, geïnterviewde als het
publiek beleefden hier
veel plezier aan.

Wist je dat…

De vrijmaking van de energiemarkt in 2003 zou
heel wat voordelen opleveren. Men zou de markt

doorzichtiger maken, monopolies doorbreken en (be-
langrijkst van al) de energie zou veel goedkoper wor-
den. In Hooglede hebben we daar echter nog niet veel
van gemerkt. 

Of kan u nog uit aan de wirwar van leveranciers, regu-
latoren en distributienetbeheerders? Zelfs bij wie men
terecht kan met vragen is niet doorzichtig. De ge-
meente? De provincie? Overheidsdiensten? De eerste
doelstelling van de vrije energiemarkt werd dus al niet
gehaald. En één blik op uw factuur maakt ongetwijfeld
duidelijk dat er van die daling van de energieprijzen
ook niet veel in huis is gekomen.

Maar de Hoogleedse sp.a
heeft een oplossing, be-
weren ze. Zij roepen de
‘samenaankoop van energie’ in het leven en paraderen
daarmee trots in de media. De N-VA vindt dit cynisme
van de bovenste plank van de socialisten. Net de partij
die het hardste riep dat alles simpeler en eenvoudiger
zou worden, profileert zich als de ‘redder in nood’ nu
veel gezinnen hun energie nauwelijks nog kunnen be-
talen.

De N-VA heeft een betere stategie. Eerst denken wij na
over hoe we de energie goedkoper kunnen maken voor
de Hoogledenaar. Daarna durven we knopen door te
hakken rond het thema. En zo doen we effectief iets
voor de daling van uw energiefactuur.



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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

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

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  
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Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf

volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,

onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken

van de wachtlijsten in de zorgsector. 

Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten

in de federale begroting te dichten.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter wer-

ken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen. 

Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer 

bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie

steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE

Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efficiëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staats-
hervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Philippe Muyters, 
Vlaams minister van Begroting

Geert Bourgeois, 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur


