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De cijfertjes van onze gemeente
Op de gemeenteraad van april stelde de meerderheid de jaarrekening van 2017 voor.  
De burgemeester vond dat ze goede cijfers kon voorleggen, maar voegde eraan toe:  
“We hebben eigenlijk nog een legislatuur nodig om alles te realiseren.” 
Kristof Pillaert heeft alvast een andere visie. Er zijn ongeveer 600 000 euro minder uitgaven 
in exploitatie dan voorzien. Dat betekent dat gemeente dit bedrag niet heeft uitgegeven. Dat 
is bijna hetzelfde als de belastingverhoging die de meerderheid u oplegde in 2013. Je zou je 
beginnen afvragen waarom die nodig was.

Net als in de vorige jaren zijn opnieuw heel wat investeringen doorgeschoven naar het 
volgende jaar. Initieel had men een kleine 3,5 miljoen euro voorzien aan investeringswerken. 
Daarvan is er maar 2,15 miljoen effectief geïnvesteerd. Een gemeente die niet meer investeert, 
blijft stilstaan. Maar dat heeft het schepencollege duidelijk niet begrepen. Kristof Pillaert 
eindigde zijn tussenkomst dat men aan het huidige tempo niet één, maar nog twee legislaturen 
nodig zal hebben om alles te realiseren.

N-VA Hooglede-Gits kiest voor 
GROEP 21. U toch ook?
Begin 2018 werd in Hooglede-Gits het vernieuwende project GROEP 21 opgericht.  
Bedoeling is om met een sterke groep van 21 kandidaten naar de gemeenteraads- 
verkiezingen te stappen in oktober 2018. Provincie- en gemeenteraadslid Kristof Pillaert 
wordt lijsttrekker van GROEP 21.
GROEP 21 is een groep van mensen die zich willen inzetten voor Hooglede en Gits.  
Deze groep is een mix van jong en oud, nieuw en ervaren, met of zonder partijkaart, … 

Gezien de andere partijen en lijsten al breeduit in de krant hebben verkondigd dat zij het 
huidige beleid willen voortzetten met elkaar, wordt GROEP 21 het enige alternatief voor het 
huidige lakse beleid zonder toekomstvisie. Volg onze nieuwsberichten via de website www.
groep21.be of via onze facebookpagina. Wij houden u op de hoogte onder onze gekende leuze: 
“We zeggen wat we doen, maar doen ook wat we zeggen!”. 

Zomerse groeten

Maanden hebben jullie hard ge-
werkt en gestudeerd, nu breekt de 
tijd aan dat de riem er even af mag.  
We kunnen het wat rustiger aan 
doen tijdens de vakantie.
Of u het nu in het buitenland of de 
vele mooie plekjes in ons Vlaan-
derenland gaat zoeken, geniet met 
volle teugen.

Ook in het verkiezingsjaar 2018 
werkt de N-VA hard verder. Samen 
met de andere kandidaten van 
Groep 21 werken we verder aan 
ons actieplan om van Hooglede-Gits 
een aangename, leefbare plaats 
te maken met aandacht voor zorg, 
ondernemen en veiligheid.

Daarnaast zorgen we ervoor dat 
onze kinderen de tijd van hun leven 
kunnen hebben en dat elke inwoner 
zijn of haar vrije tijd kan doorbrengen 
op onze gemeente.

Na uw deugddoende vakantie 
vertellen we u alles over waar we 
naar toe willen met Hooglede-Gits 
na 2018.

Geniet van uw vakantie!

Lode Vandenbussche

De N-VA heeft een            voor Hooglede-Gits.



2 3

Veilig thuis in een welvarend Hooglede-Gits www.n-va.be/hoogledehooglede@n-va.be

Meerderheid verprutst 
elke deadline
De meerderheid slaagt erin om elke timing vak-
kundig de nek om te wringen. Goed besturen valt 
of staat nochtans met een goede planning. Maar 
daar heeft het schepencollege duidelijk geen 
boodschap aan. Een kleine bloemlezing…

De hoofdvogel schoten ze af met het onthaalpaviljoen aan 
het Duits Kerkhof. Al in 2013 waarschuwden wij dat het 
voorgestelde traject een té lange weg was. We grapten zelfs 
dat het paviljoen niet zou klaar zijn tegen het einde van 
de herdenking van de oorlog. Helaas waren onze woorden 
profetisch. In 2016 organiseerde de huidige meerderheid van 
CD&V, Open Vld, Samen Sterk en Groen de opening van het 
onthaalpaviljoen, ook al stond er nog geen onthaalpaviljoen. 
Anderhalf jaar later opende men nóg eens het gebouw. De 
herdenking van de oorlog is inderdaad bijna ten einde. Van 
een gemiste kans gesproken!  Omdat Kristof Pillaert van bij 
het begin doorhad dat dit paviljoen niet op tijd zou klaar 
zijn, vroeg hij om klaprozen te zaaien op de site. Ze zijn er 
nog altijd niet. 

In onze gemeente zijn eindelijk twee digitale borden te zien. 
Tomas De Meyer bracht ze al op 12 mei 2014 in de gemeente-
raad. Nu, vier jaar later is de realisatie een feit.

Op de gemeenteraad van 20 november 2017 vroeg GROEP 
21 om de European Disability Card (EDC) in Hooglede te 
erkennen. De meerderheid keurde ons punt goed. Meer dan 
een half jaar later is de gemeente Hooglede nog altijd niet 
ingeschreven.

Reeds in 2014 vroeg GROEP 21 om een weekmarkt te orga-
niseren. Met tegenzin keurde de meerderheid dit goed, maar 
de uitwerking blijft ondermaats. Niettegenstaande de belofte 
dat er marktkramen zouden bijkomen, blijven we steken op 
maximaal twee kramen.

En dan hebben we het nog niet gehad over het cameraplan 
dat er maar niet komt, voetpaden die niet hersteld geraken 
ondanks beloften, wegenwerken die veel later dan gepland af 
zijn, de aanleg van het fietspad langs de Gitsbergstraat dat al 
meer dan vijf jaar aansleept,…

Nee, een goede planning is zeker niet besteed aan deze 
meerderheid. En toch blijven 
de burgemeester en haar 
schepencollege maar beweren 
dat alles perfect verloopt.

Kristof Pillaert 
Fractievoorzitter

Hartveiligere gemeente 
dankzij GROEP 21
Op de gemeenteraad van november 2017 stelde GROEP 21 voor om vijf extra AED-toestellen aan te kopen. 
Een AED-toestel is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Ook 
werd voorgesteld om een mobiel AED-toestel aan te kopen dat kan ingezet worden op grote evenementen.

We dienden het toegevoegd agendapunt in omdat de huidige toestellen te ver  
verwijderd zijn van de plaatsen waar er veel activiteit is (bijvoorbeeld voetbal- 
pleinen, scholen,...) Het gaat tenslotte om mensenlevens.  

De voorzitter van de gemeenteraad was ons punt genegen en keurde het punt mee 
goed. De meerderheid onthield zich echter bij de stemming. Groot was dan ook 
onze verbazing toen enige tijd later het schepencollege fier poseerde voor een foto  
in de media waarbij ze trots het mobiele AED-toestel aankondigt. 

Eerst keurt men het punt niet goed, maar achteraf staat men wel in de krant te  
pronken. Voor ons telt alleen het resultaat. En gelukkig is dat resultaat dankzij 
GROEP 21 positief: onze gemeente is opnieuw wat hartveiliger geworden!

File vermijden, rond punt  
oprijden!
U heeft het ongetwijfeld zelf al meegemaakt. Als u in de och-
tend- of avondspits van Gits naar Roeselare of Ieper wil, staat 
u aan te schuiven op de Markt om het kruispunt op te rijden. 
De mensen uit de eigen gemeente weten intussen wel hoe 
we dit het best oplossen. We wachten niet tot het kruispunt 
vrij is om naar links te draaien, maar slaan rechts af naar de 
rotonde. 

Zo kom je sneller in de richting van Roeselare en Ieper. Om 
deze oplossing ook duidelijk te maken aan chauffeurs van 
buiten de gemeente, stelden we voor om tijdelijk een origineel 
verkeersbord het leven in te roepen. Zo krijgt u straks wel-
licht te lezen: “File vermijden? Rond punt oprijden!” Of hoe 
kleine aanpassingen de gemeente leefbaarder maken.

Het leven zoals het is…
Het college van burgemeester en schepenen
We keren zes jaar terug. De N-VA beloofde in haar programma 
om het gemeentebeleid met één schepen minder aan te pakken. 
Een besparing op de gemeentelijke uitgaven. Vanuit de opposi-
tie hebben we dit voorgesteld aan de meerderheid. Zij hadden 
er geen oren naar. Integendeel, ze verhoogden de belastingen. 
Liever een ander doen betalen dan zelf een inspanning te leve-
ren. De start van een merkwaardig parcours.  Zo zagen we heel 
wat wissels in de mandaten. Zo te zien moest iedereen tevre-
den gehouden worden. Zelfs mensen die niet eens rechtstreeks 
verkozen werden, konden zo een schepenambt uitoefenen.

Volle wedde voor half werk
Maar het hobbelige parcours is nog niet ten einde. Sommige 
schepenen nemen hun taak niet altijd even serieus. Zo lieten 
de afgelopen jaren twee schepenen zich wel heel veel ver-
ontschuldigen op het schepencollege. Dat de schepenen niet 
meer de moeite deden om aanwezig te zijn op activiteiten van 
verenigingen binnen hun bevoegdheid, waren we al gewoon. 
Maar zich systematisch laten verontschuldigen op “het werk”, 
vinden wij niet kunnen. Een volle wedde ontvangen voor een 
halve aanwezigheid is er ver over. Diezelfde mensen sturen 
ook hun kat naar adviesraden, vergaderingen met personeel of 
met mensen die het wél hard menen met hun gemeente. Je zou 
haast gaan denken dat de huidige meerderheid het besturen 
van de gemeente maar als een bijkomstigheid ziet.

Meerderheid kijkt eindelijk eens naar het bord
In 2014 vroeg Tomas De Meyer op de gemeenteraad 
om digitale infoborden te voorzien in onze gemeente. 
Verenigingen zouden er gratis gebruik van kunnen 
maken om bijvoorbeeld een evenement aan te kondigen. 
De meerderheid beloofde toen al om er werk van te 
maken. 

Vier jaar later zien we de borden hangen. We zijn blij dat de 
meerderheid en de bevoegde schepen eindelijk eens naar het 
spreekwoordelijke bord hebben gekeken.

We vragen ons wel af waarom dit vier jaar heeft moeten duren. Het typeert nog maar eens  
de werking van het huidige schepencollege: veel praten, veel beloven, maar de acties laten 
lang op zich wachten of worden niet gedaan.

We blijven echter positief en kunnen maar toejuichen dat een opbouwend voorstel van  
GROEP 21 uiteindelijk werd uitgevoerd. Omdat we niet nog eens willen wachten tot de 
meerderheid communiceert, geven we alvast mee dat wie geïnteresseerd 
is om zijn of haar activiteit gratis hierop te afficheren, terechtkan 
voor alle info op www.hooglede.be/ledwall.

Tomas De Meyer 
Gemeenteraadslid



Wij zijn thuis in West-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in West-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend West-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend West-Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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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