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Enkele weken geleden besprak de gemeenteraad het financieel resultaat van 2014 
in Hooglede-Gits. De financiële dienst leverde weeral puik werk, in een 
document dat een duidelijke kijk geeft op wat in 2014 gedaan werd, maar ook wat 
niet gerealiseerd werd. Onze conclusie: de belastingverhoging was niet nodig.

UITGAVEN DALEN

Het viel onze fractie in de eerste plaats op dat de exploitatie-uitgaven een pak 
lager liggen dan begroot. Goed nieuws? Toch niet echt. Want er werd bijvoorbeeld 
150 000 euro minder besteed aan het onderhoud van wegen en gemeentelijke 
gebouwen. Zonder degelijke onderhoudswerken gaat het gemeentelijk patrimo-
nium er onherroepelijk op achteruit. Als het over onderhoud van wegen en 
gebouwen gaat, is gierigheid een slechte raadgever.

Ook voert de gemeente een aantal geplande acties helemaal niet uit, zoals een eigen 
programmatie in de Gulden Zonne. Wij hebben steeds beweerd dat die ruimte 
beter ingevuld zou worden door de verenigingen. Nu moeten we vaststellen dat 
Hooglede-Gits daar in 2014 effectief geen poot voor uitstak. Zo is het natuurlijk 
gemakkelijk om de uitgaven te verlagen.

400 000 EURO MEER INKOMSTEN

De gemeente had in 2014 ongeveer 400 000 euro meer inkomsten dan begroot. 
Laat dat nu net het bedrag zijn dat de burgemeester een tijd geleden vernoemde 
als het verwachte resultaat van de belastingverhoging. Het ultieme bewijs dat die 
belastingverhoging compleet overbodig was.

De meest verrassende cijfers vonden we bij de investeringen. Maar liefst 2,3 miljoen 
aan geplande investeringen zijn of doorgeschoven naar volgende jaren, of integraal 
van de lijst geschrapt. Allemaal kiezersbeloftes die zomaar naar de archiefkelder of 
zelfs naar de prullenmand werden verwezen.

Deze jaarrekening laat kortom perfect zien wat wij al lang beweren: de huidige 
meerderheid is niet in staat om te besturen in het belang van de inwoners.

Wim Vansteelant

Belastingverhoging was helemaal niet nodig

Pol Devaere

Voorzitter N-VA Hooglede-Gits
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Inzet voor de II t dd
toekomst
Beste vrienden,

Het blijven boeiende tijden en 
de kracht van de verandering 
laat stilaan zijn resultaten zien. 
Dat het niet gemakkelijk zou 
worden, dat wisten we. Maar 
wij blijven ons verder inzetten 
voor de noodzakelijke omme-
keer die absoluut nodig is voor 
onze toekomst.

Hoe onze mandatarissen in de 
gemeente- en OCMW-raad dit 
realiseren, kan je verder lezen 
in dit blad. Ze zijn de voorbije 
periode opnieuw erg actief 
geweest. Ook over onze jaar-
lijkse 11 juli-actie vind je meer 
informatie.

Binnenkort kunnen we weer 
genieten van de vakantie. Moge 
het voor iedereen een deugd-
doend verlof worden. Of het nu 
op reis is of ergens in de onmid-
dellijke nabijheid. Als het maar 
vooral rust brengt in deze snel 
evoluerende wereld, overgoten 
met een heerlijk zonnetje.
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hooglede-gits@n-va.be

Francis Swerts uit Gits trad onlangs toe tot het bestuur van N-VA Hooglede-Gits. 
Hij verklaart hier kort waarom hij zich voor onze partij wil inzetten.

“Tijdens de vorige verkiezingen heb ik net zoals meer dan 30 procent van onze gemeente gekozen 
voor verandering. Ik ben ervan overtuigd dat het ook effectief anders en beter kan. Dus ben ik 
voor de eerste keer in mijn leven lid geworden van een politieke partij. Omdat ik zelf een persoon 
met een beperking ben, weet ik hoe belangrijk het is om op te komen voor een goede dienstverle-
ning met een sterk financieel beleid.”

Net zoals de vorige jaren, viert N-VA Hooglede-Gits  
de Vlaamse feestdag. We willen onze inwoners aanmoe-
digen om op deze dag hun Vlaamse Leeuw te laten  
wapperen en zo onze feestdag meer kleur te geven. 

Net zoals ieder jaar bezoeken we je dan op 11 juli bij jou 
thuis om je een welverdiend en fris biertje te overhandigen.

Heb je nog geen vlag ? 

Geen nood, je kan er altijd een bij ons bestellen.  
Bel naar onze voorzitter op 0478 65 21 17 en de vlag wordt 
door hem bij je thuis bezorgd. De kostprijs bedraagt 8 euro 
voor een exemplaar van 150 bij 115 cm.

“Het kan effectief anders en beter”

Nieuw bestuurslid Francis Swerts:
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Plannen is moeilijk (voor deze meerderheid toch)

Laat de Leeuw wapperen op 11 juli!
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De Roeselarestraat: een weg geplaveid met valse beloftes

Nog geen jaar geleden kwam Kristof Pillaert (N-VA) tussen op de gemeenteraad om de ‘verbeteringswerken’ 
aan te klagen aan de Roeselarestraat. Door de putten op te vullen met koude asfalt was de toestand nog slechter 
geworden dan daarvoor. Schepen Debeaussart kon de kritiek begrijpen, maar zei dat er geen geld was om meer 
te doen. Maar enige tijd later kon het plots wel!

Het kon zelfs niet vlug genoeg gaan. De Roeselarestraat kreeg 
een nieuwe toplaag en de weg zou nu écht verbeterd worden. 
Twee maanden na de heraanleg is de bushalte echter nog altijd 
niet afgewerkt. Tomas De Meyer (N-VA) klaagde dit nog aan 
in de gemeenteraad van juni. Daar kreeg hij zelfs gelijk van de 
schepen. Men had blijkbaar ‘gewoon vergeten’ de nodige bestel-
lingen te plaatsen.

Bij de heraanleg zijn de baanvakken ook smaller geworden. 
Hierdoor durven sommige chauffeurs wel eens over de witte 
lijnen langs de kant van het fietspad te rijden. Dat fietspad 
bestaat nu voor een stuk uit oude beton en nieuwe asfalt. Veel 
fietsers kiezen dan ook voor het gemakkelijker lopend asfalt. 

De N-VA vindt dat een gevaarlijke situatie. Het is nochtans de CD&V die al jaren pleit voor een gescheiden fietspad. 
Meer nog: in hun verkiezingsprogramma stond letterlijk dat ze hier werk van gingen maken. Nu dat ze zelf de 
Roeselarestraat herinrichten, zien we dat het enkel bij woorden blijft.

OCMW-personeel minder waard dan gemeentepersoneel?

De gemeenteraad van maart keurde de verhoging van de bijkomende pensioentoelage goed. Dit wordt betaald met 
extra centen die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt. Helaas laat de meerderheid wel het OCMW-personeel 
hierbij in de steek.

Voor gemeenteraadsleden Tomas De Meyer en Wim Vansteelant is ‘iedereen gelijk voor de wet’, zeker nu gemeente en 
OCMW binnenkort intensiever gaan samenwerken. Maar burgemeester Demaré hield eraan vast de verhoging enkel 
voor gemeenteraadsleden te voorzien. Nochtans zetten alle medewerkers, zowel bij gemeente als OCMW, dagelijks 
hun beste beentje voor om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. De meerderheid denkt daar blijkbaar anders over.

V didi alal j j leleitit heheidid  f fieiets d.d.
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Het voorstel van oppositiepartij N-VA om 
West-Vlaamse landbouwers vrij te stellen 
van de provinciale bedrijfsbelasting voor 
dit jaar, werd in de West-Vlaamse provincie- 
raad van april verworpen. Raadsleden 
Wim Aernoudt (Gistel) en Kristof Pillaert 
(Hooglede) reageren teleurgesteld.

“Het provinciebestuur van CD&V, Open Vld 
en sp.a weigert een helpende hand voor deze 
noodlijdende sector”, zeggen ze. “De land-
bouw is in West-Vlaanderen een belangrijke 
economische speler, die vandaag sterk lijdt 
onder de internationale prijzenslag.”

De provincie laat de sector belastingen betalen op basis van stal- en loodsoppervlakte, en niet op inkomen. Onder 
meer in de varkenssector (maar ook de andere takken) stapelen de verliezen zich op. Maar omdat inkomen geen  
criterium is, blijft de sector belastingen betalen op verlieslatende activiteiten.

“Dit is een gemiste kans voor de West-Vlaamse landbouwers, ook voor de landbouwbedrijven in Hooglede en Gits”, 
besluit provincieraadslid Kristof Pillaert (Hooglede).

Landbouw niet  
vrijgesteld van bedrijfstaks

 d odlijdende sector een helpendeDeDe provincie weigert deze noodlijdende sector een helpende 

hahahahand te bieden. - provincierererereraaaaaaaadslid Kristof Pillaert
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Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.

Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 

stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 

moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 

gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 

vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 

van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?

Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 

een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 

initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 

Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 

kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 

bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  

#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 

te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 

zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 

van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 

Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 

meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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 toegansgrecht 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:     /     /


