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N-VA Hooglede-Gits wenst u een onvergetelijke zomer!
Het is eindelijk zomer en dus de ideale periode om te genieten 
van vrije tijd en vakantie. 

Heel wat vrijwilligers treffen nu nog op volle snelheid de 
laatste voorbereidingen om vele activiteiten georganiseerd te 
krijgen. N-VA Hooglede-Gits heeft het grootste respect voor 
al die vrijwilligers en verenigingen die de leefbaarheid in 
onze gemeente heel wat aangenamer maken.
Tijdens de laatste gemeenteraden waren we dan ook verbaasd 
van de maatregelen die de meerderheid neemt waardoor 
organiseren toch een stuk moeilijker en duurder wordt:

 doordat de gemeente nu zelf de organisatie van succes- 
        volle activiteiten van die verenigingen overneemt;

 door beslissingen van diverse adviesraden naast zich  
        neer te leggen;

 door een reglement te stemmen waarbij de gemeente elke  
        zaal kan inpalmen (ook als die door een vereniging  
       gehuurd werd);

 door het gebruik van de zalen op de gemeente en het  
        vervoer van materiaal duurder te maken.

De N-VA gaat hier niet mee akkoord en vindt dat het anders 
moet. N-VA Hooglede-Gits stelt dat de huur van infrastruc-
tuur en materiaal voor verenigingen gratis wordt. Zo ligt het 
accent veel meer op het organiseren zelf en worden de activi-
teiten op deze manier nog succesvoller.

“Ik wens elke inwoner een zonnige zomer toe met 
heel wat aangename feesten en activiteiten, met 
dank aan de verenigingen en vrijwilligers.” 

Lode Vandenbussche - Voorzitter N-VA Hooglede-Gits

Goedkope gemeentedocumenten?
De burgemeester maakte op Facebook de goeie resultaten van een enquête bekend. Zo bleek 
dat Hooglede-Gits de goedkoopste gemeente van Vlaanderen is als het op papier-
werk aankomt. De N-VA vindt dit prima. Maar het was wel dezelfde burgemeester 
die in 2013 de prijzen al had verhoogd. Voordien lag de prijs nog lager.

Uiteraard evolueren prijzen en het bestuur moet geen winst of verlies maken 
op het afleveren van documenten. Dus leek het de N-VA beter om de prijzen 
vast te zetten op de wettelijke basisprijs. Het bestuur blijft echter vast-
houden aan de lage prijzen van de gemeentelijke documenten, maar 
verhoogt wel de belastingen. Een identiteitskaart of een rijbewijs 
moet je maar om de tien jaar vernieuwen. Belastingen betaal 
je jaarlijks. De N-VA is ervan overtuigd dat de inwoners 
met plezier een keer om de tien jaar vijf euro meer 
willen betalen om zo het belastingniveau terug 
te brengen naar het niveau van 2012.
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Elk jaar geeft de meerderheid 20 000 euro aan de organisatie van de Belgische kampioenschappen. Dit 
schrijft men in op de begrotingspost ‘Citymarketing’. Dit laatste is een mooiere term voor stads- of ge-
meentepromotie. Elk jaar opnieuw vraagt Kristof Pillaert aan de bevoegde schepen wat die 20 000 euro 
hebben opgeleverd voor Hooglede-Gits.

20 000 euro naar citymarketing

Deze keer zei de schepen dat hun systeem nu veel transparanter is dan vroeger. De vorige meerderheid gaf enkel wat logistieke steun aan de 
wielerwedstrijden en kocht wat VIP-kaarten voor de relaties van de gemeenten. De N-VA vond dit toen nochtans een duidelijk systeem.

“Wie mag je dan nog geloven?”

Bovenstaande vraag vroeg de burgemeester zich 
luidop af toen ze beweerde dat de oppositie loog. 
Misschien moet de meerderheid maar wat meer ge-
loof hechten aan onze woorden. Een verduidelijking.

 De belastingen zijn gevoelig verhoogd. Nu dat iedereen 
opnieuw zijn of haar belastingbrief in de bus kreeg, weten we 
dat zeker. Een verhoging van zeven procent naar acht procent 
voor de personenbelasting en van 1 600 opcentiemen naar  
1 800 scheelt een slok op de borrel. Sommige meerderheidspar-
tijen deden ons in hun verkiezingsprogramma nog geloven dat 
er geen belastingverhoging zou zijn.

 Op de cultuurraad zei de bevoegde schepen dat verenigin-
gen die een kandidaat naar voor schuiven voor de cultuurtrofee 
niet mogen meestemmen voor de cultuurtrofee. Gezien wij dit 
een bizarre redenering vonden, stelde Tomas De Meyer hier-
over een vraag op de gemeenteraad. Toen ontkende de schepen 
staalhard. Ja, wat moet de N-VA nu geloven?

 Al in 2014 vroeg Kristof Pillaert om klaprozen te zaaien bij 
het Duits Kerkhof. Omdat er twee jaar later nog altijd niets te 

zien is, stelde hij de vraag nog eens. We kregen enkel een warrig 
antwoord en de klaprozen staan er nog altijd niet.

 De schepen van Jeugd beweert de kaart van de jeugd te 
trekken, maar op de jeugdraad dreigt hij wel om een jeugdver-
eniging niet meer te erkennen. 

 Al van oktober 2015 is de gemeente op de hoogte dat de 
inkomsten dalen door de taxshift. De meerderheid vindt het 
niet nodig om hiermee rekening te houden in hun meerjaren-
planning. 

 In de gemeenteraad van mei vroeg de N-VA wat het doel 
was van de tellingen die gebeuren op onze wegen? De meer-
derheid had geen idee wat het zou kunnen zijn, alleen dat het 
waarschijnlijk van Westtoer is. Kristof Pillaert kwam in de raad 
van bestuur van Westtoer te weten dat hierover wel degelijk een 
brief werd verstuurd naar het bestuur.

 “De N-VA weet niet wat 
men elk jaar uitvoert 
met die 20 000 euro. De 
logistieke steun komt daar 
nog eens bovenop. Het 
oude systeem was dus wel 
degelijk transparanter.”
Kristof Pillaert
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Begin mei werd de kerkto-
ren in Hooglede officieel 
geopend. Dit kadert in de 
herdenking van de Groote 
Oorlog. Tomas De Meyer 
stond, als voormalig schepen, 
aan de wieg van dit project. 
Tijd dus om even bij hem aan 
te kloppen.

Tomas, eindelijk werd de kerktoren 
opengesteld. Hoe kwam jij op het 
idee om dit te doen?
In de vorige bestuursperiode was 
ik schepen van Toerisme. Op een 
van de vele vergaderingen kwam de 
toenmalige minister van Toerisme 
Geert Bourgeois spreken over een 
subsidiefonds dat de Vlaamse Over-
heid wou besteden aan projecten 
rond de herdenking van WO I. In 
onze gemeente konden we ook het 
een en het ander op touw zetten. Het 
lokale oorlogsmuseum was onder-
tussen gerealiseerd, maar we hebben 
nog andere troeven in onze gemeen-
te. Zo kregen we subsidies voor:

 renoveren en toegankelijk ma-
ken van één van de acht bunkers die 
onze gemeente rijk is;
 de aankoop en aanleg van een 
parking- en onthaalinfrastructuur 
aan de Duitse Militaire Begraaf-
plaats;
 een fietsroute over de ganse 
gemeente met alle opmerkelijke ver-
halen uit de Eerste Wereldoorlog;
 het renoveren en aanpassen 
van de kerktoren zodat deze publiek 
toegankelijk werd. 

Deze projecten werden allemaal 
goedgekeurd door de Vlaamse over-
heid. Hierdoor kregen we ruim  
350 000 euro Vlaamse subsidies.

Vind je het jammer dat je, als  
bedenker van het project, de uitein-
delijke uitwerking uit handen hebt 
moeten geven na de politieke wissel 
in 2013?
Natuurlijk! Ik heb toch heel wat 
tijd en energie gespendeerd in deze 
projecten. Ondanks mijn kennis en 
ervaring ben ik vanaf 2013 niet meer 
betrokken geweest. Uiteindelijk ben 
ik wel blij en stiekem een beetje trots 
dat de realisatie werd uitgevoerd. Ik 
wil de meerderheid dan ook bedan-
ken dat ze ook de potentiële meer-
waarde hiervan inzien.

Zijn er dan zaken die jij anders 
had aangepakt? 
Er zijn enkele zaken die ik anders 
had gedaan. Om te beginnen alvast 
de timing. Eind 2012 waren al aan-
nemers aangesteld voor de werken. 
Het huidige bestuur besliste om dit 
te annuleren en een aantal zaken te 
wijzigen. Opnieuw stelden ze een 
studiebureau aan. Zo liep het project 
drie jaar vertraging op.

Qua inrichting zou ik ook enkele 
andere accenten leggen. Het didac-
tisch aspect mocht wat meer uit de 
verf komen. Bovendien hoop ik dat 
het niet te moeilijk wordt om een 
effectief bezoek te plannen. Dus 
graag niet te veel administratie. Zo 
kunnen we de mensen aansporen 
om de kerktoren te bezoeken!

Kerktoren Hooglede officieel geopend
Een interview met Tomas De Meyer

Werk maken van digitale infoborden
Al meer dan twee jaar vraagt Tomas De Meyer op de gemeenteraad om de aankondigingsborden langs de invalswegen te 
vervangen door digitale infoborden. De kostprijs hiervan is ondertussen aanvaardbaar. Met de aankoop van digitale borden 
besparen we veel werkuren. De bevoegde schepen ondernam tot nu toe geen actie.

Groot was dan ook onze verbazing toen het gemeentebestuur zelf een privé digitaal bord gebruikte om hun eigen activiteiten 
van het kermisweekend aan te kondigen. Misschien toch niet zo een slecht idee om het N-VA-voorstel ter harte te nemen? Dit 
komt alle verenigingen ten goede.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 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:     /     /


