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  N-VA-provincieraadslid en gemeenteraadslid 
Kristof Pillaert trekt de lijst in oktober.

De N-VA heeft een            voor Hooglede-Gits.

Geen Facebookbeleid

2018 is een belangrijk jaar voor onze 
inwoners en de gemeente. In oktober 
maken we de keuze wie onze gemeente 
de volgende zes jaar bestuurt.

Wij willen die verantwoordelijkheid binnen 
GROEP 21 heel graag opnemen. De 
komende maanden vormen we een sterke 
lijst en zorgen we voor een gevarieerd 
actieplan voor de toekomst van 
Hooglede-Gits.

Na zes jaar oppositie willen we dat Hoog-
lede-Gits opnieuw écht bestuurd wordt: 
projecten die afgewerkt worden, nieuwe 
ideeën voor de komende jaren, duidelijke 
communicatie ... Zaken die we de laatste 
zes jaar hard gemist hebben.

Voor ons hoef je Facebook niet te 
checken om te weten waarom er geen 
water meer uit de kraan komt. Onze 
voorstellen zullen we afwerken binnen de 
vooropgestelde termijn en niet jaren na 
datum. Tot december verwachten we van 
de burgemeester en schepenen dat ze 
zich blijven inzetten voor de belangen van 
onze inwoners. De meerderheid bestuurt 
voor zes jaar en niet voor 5,5 jaar.

Lode Vandenbussche
Afdelingsvoorzitter

N-VA Hooglede-Gits steunt GROEP 21

Kristof Pillaert trekt lijst

In januari werd GROEP 21 aan de pers voorgesteld. De N-VA- 
mandatarissen steunen dit nieuwe project unaniem en willen zo naar 
de kiezer gaan op 14 oktober. 

GROEP 21
GROEP 21 is een groep van mensen die 
zich wil inzetten voor Hooglede en Gits. 
Deze groep van mensen wordt een mix 
van jong en oud, nieuw en ervaren, met 
of zonder partijkaart … Deze mensen 
hebben één doel voor ogen: zich samen 
inzetten voor Hooglede-Gits.

Kristof Pillaert lijsttrekker
Provincie- en gemeenteraadslid Kristof 
Pillaert wordt de lijsttrekker van GROEP 
21. “Ik ben erg vereerd dat ik lijsttrekker 
mag zijn van dit mooi en vernieuwend 
initiatief. Als lokale partij willen we 
opnieuw aan het roer staan van onze ge-
meente. De stilstand van de afgelopen zes 
jaar willen we ombuigen in een ambitieus 

project waar elke inwoner achter kan 
staan. Wat ons betreft mag de lat gerust 
wat hoger liggen”, aldus Kristof.

“Samen met alle kandidaten schrijven 
we aan een actieplan op maat van onze 
gemeente en haar inwoners. Iedere 
kandidaat heeft zijn of haar expertise en 
die deskundigheid en ervaring willen we 
volledig benutten. Ook mensen die geen 
kandidaat zijn kunnen hieraan meeschrij-
ven. Je kan ons bereiken via de gekende 
kanalen. Neem contact op met ons via 
info@GROEP21.be.

  N-VA Hooglede-Gits 
steunt GROEP 21.
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Voorstel Music For Life

N-VA oogst applaus op alle banken van gemeenteraad

Wat begon in december…
In een vorige editie van dit huis-aan-huisblad kon u al lezen 
dat een voorstel van Tomas De Meyer (GROEP 21) om inge-
zameld geld voor Music For Life te verdubbelen werd goedge-
keurd.

Dit resulteerde in tal van acties en persoonlijke initiatieven 
met een uiteindelijke totale opbrengst van 21 594 euro. Alle 
schenkers kozen zelf hun goede doel en zo zagen de verschil-
lende goede doelen hun geld bijna verdubbeld.

Appreciatie van ieder gemeenteraadslid
Dat de gemeenteraad deze actie ook wist te appreciëren, kon 
je merken aan twee zaken. Vooreerst werd het voorstel expliciet 
in de kijker gezet op maandag 26 februari. Toen was er een 
feestelijk receptiemoment, waarbij geklonken werd op het 
succes van de actie (zie foto).

Daarnaast werd op de gemeenteraad van 
februari dit punt geformaliseerd naar de toe-
komst. Dankzij het voorstel van de N-VA zal 
de actie vanaf nu jaarlijks ingepland worden.

Tomas De Meyer: “Ik ben blij dat mijn voorstel positief 
onthaald werd. Het stemt me hoopvol als we zien dat er voor 
meer dan 10 000 euro werd ingezameld. Anderzijds ben ik 
ook tevreden dat de meerderheid de kracht van mijn voorstel 
heeft ingezien en naar de toekomst toe heeft uitgebreid. Ik 
zie het als een persoonlijke bijdrage tot een warmere samen-
leving. Het zijn soms misschien druppels op een hete plaat, 
maar alle beetjes helpen. Ik wil dan ook iedereen hartelijk 
bedanken en proficiat wensen met het behaalde resultaat.”

Volgende personen en verenigingen droegen hun 
steentje bij:
• De Wulne Kieten: 2 390 euro
• Secundair Onderwijs Dominiek Savio Gits: 1 100 euro
• De Proone: 100 euro
• VB De Zonnebloem: 280 euro
• Chiro De Kadullekes: 290 euro
• Familie Dejonckheere: 3 634 euro
• De Meyer Tomas: 170 euro
• Sagaert Krist’l: 2 300 euro
• Kris Loots en Sophie Ramboer: 800 euro
• Neos Hooglede-Gits: 530 euro

Resultaat van de actie: 21 594 euro naar goede 
doelen! Bedankt!

In maart werden de acht sociale huurwoningen in Residentie De Rabottel in gebruik genomen. Deze 
acht woongelegenheden vind je op de hoek van de Hogestraat, net naast Serviceflats Zevekote en tegen-
over café De Gouden Leeuw. We klopten aan bij Wim Vansteelant, de bezieler van dit bouwproject, voor 
een gesprek.

1  Wim, tevreden dat de acht nieuwe woningen eindelijk in gebruik worden genomen? 
“Uiteraard! Toen wij van GROEP 21 het project in 2007 opstartten, was er in Hooglede een grote nood aan bijkomende aange-
paste sociale woningen, zeker voor 65-plussers. Daarenboven was het sociaal objectief, opgelegd door de Vlaamse overheid, nog 
bijlange na niet bereikt. Met dit bouwproject konden we dus meerdere vliegen in één klap slaan, in het voordeel van de inwo-
ners van onze gemeente.”

2  De planning en bouw van dit project namen meer dan tien jaar in beslag. Hoe kwam dat?
“Het was inderdaad een werk van lange adem. Eerst dienden nog enkele woningen verworven te worden. Daarna werd uit-
gezocht naar de beste financiële constructie voor de gemeente. Dit hield in dat we streefden naar een zo maximaal mogelijke 
subsidiëring van alle kosten. En dan duurt zoiets wel eens wat langer. Maar eens de plannen definitief waren, verliep alles strikt 
volgens het door de Vlaamse overheid voorgeschreven traject, met dit mooie resultaat tot gevolg.”

3  Tijdens de uitvoering van het project kwam er een nieuwe bestuursploeg in Hooglede. Wat gebeurde er?
“Eerst leefde de vrees dat ze het project niet zou uitvoeren. In het begin vingen we daar geruchten van op. Wij waren dan ook 
opgelucht toen er uiteindelijk toch een go kwam om verder te gaan. Enkele facetten werden wel door de nieuwe ploeg geschrapt, 
zoals bijvoorbeeld de extra parkeerplaatsen op het binnenterrein tussen de gebouwen. Een gemiste kans. Maar de ziel van het 
project bleef behouden. Vandaar ook onze tevredenheid nu.”

4  Er werden uiteindelijk acht woongelegenheden gebouwd. Voor wie?
“Zeven van de acht woningen zijn uitsluitend voorbehouden voor 65-plussers. Eén woning wordt verhuurd via het sociaal 
woningbesluit. De acht woningen zijn schitterend gelegen: midden in de dorpskern, centraal tussen de horeca en de handelaars 
en dicht bij sociale voorzieningen.”

5  Met een gebouw alleen kom je er natuurlijk niet. 
“Wij zijn er alvast van overtuigd dat dit nieuwe gebouw een hiaat in de sociale voorzieningen van onze gemeente perfect opvult. 
Als er nu door het bestuur voldoende geïnvesteerd wordt in de ondersteuning van de nieuwe bewoners, dan kan dit alleen maar 
een verrijking zijn voor onze samenleving.”

Kortom, wij spraken met een tevreden Wim Vansteelant, die blij is dat dit project succesvol afgerond werd, maar die vooral nu 
al weer druk bezig is met het ontdekken en invullen van nieuwe noden bij de inwoners van Hooglede-Gits.

N-VA trots op sociaal  
woningbouwproject  
De Rabottel

Wim Vansteelant

Meerderheid in campagnemodus
Met GROEP 21 zijn we al een hele tijd bezig met onze politieke strategie voor de verkiezingen van oktober 2018. 
De eerste persberichten hieromtrent verschenen pas in januari. Dit was een bewuste keuze. Wij willen ons immers 
zo lang mogelijk blijven focussen op de politieke actualiteit in de gemeente. De tussenkomsten op de gemeenteraad 
van GROEP 21 bewijzen dit maand na maand. Zo zijn er bijkomende AED-toestellen, bijkomende steun voor 
acties voor Music For Life, een bijdrage voor de mughelikopter … Stuk voor stuk zaken die wij als oppositie op de 
agenda hebben geplaatst.

Meerderheid al maanden in campagnemodus 
De partijen uit de meerderheid (CD&V, Open Vld, sp.a en Groen) 
zijn al lang bezig met hun campagne. En dat gaat ten koste van het 
dagelijkse bestuur van de gemeente. De meerderheid blinkt uit in 
stilzitten en vooral niets doen. De voorbeelden hiervan zijn onein-
dig: de beloofde marktdag (nog maar eens een voorstel van GROEP 
21) komt er maar niet, het onthaalpaviljoen geraakt niet afgewerkt, 
het BMX-parcours blijkt vertraging op te lopen, de nieuwe jeugdlo-
kalen laten op zich wachten … 

Loze beloftes?
Ondertussen moeten we vaststellen dat het aantal inwoners van 
onze gemeente opnieuw onder de 10 000 is gezakt. Veel jonge 

gezinnen die nog geen vast stekje hebben gevonden, verkiezen om 
niet in Hooglede-Gits te blijven. Ongetwijfeld zitten daar de hoge 
belastingen ook voor iets tussen. Als je nog moet kiezen waar je je 
wil vestigen, ga je niet voor de duurste oplossing. In onze gemeente 
betalen we 8 procent personenbelastingen en 1 800 opcentiemen. 
Voordat deze meerderheid aantrad was dat nog 7 procent en 1 600 
opcentiemen. Een gemiddeld gezin betaalt met andere woorden al 
snel 250 euro per jaar meer. Nochtans beloofden sommigen van de 
meerderheidspartijen dat ze de belastingen niet zouden verhogen.

Zo komen we weer terug op de campagne waarin er door sommige 
partijen veel beloofd wordt, maar nadien wordt dat woord blijkbaar 
gemakkelijk gebroken. 
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Tomas De Meyer



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


