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De speelpleinwerking Zoeber doet uitstekend werk in Hooglede-Gits.  
In de vakantiemaanden komen veel kinderen naar het speelplein.  
De monitoren zorgen dan ook voor een gevarieerd aanbod voor alle 
leeftijden. De kinderen die een hele dag komen spelen, betalen amper 
5 euro. Bovendien maakt het niet uit of je van Hooglede-Gits bent of 
niet. Slechts 36 procent van de kinderen komt uit onze gemeente. Dit 
betekent dus ruwweg dat 2/3 van de kinderen uit omliggende gemeenten 
komen. Toch is de prijs voor iedereen gelijk!

Wie in onze gemeente woont, betaalt uiter-
aard belastingen. De meerderheid deed de 
belastingen zelfs stijgen tot 8 procent per-
sonenbelasting en tot 1 800 opcentiemen.

Met die belastingen betaalt men o.a. het 
onderhoud van het speelplein, nieuwe 
speeltoestellen, de bijdrage voor de moni-
toren, elektriciteit, … Straks komt er een 
volledige nieuwbouw op het speelplein 
voor de jeugdbewegingen en Zoeber. 
Hiervoor heeft men 3,2 miljoen euro 
ingeschreven in de begroting en dat wordt 
dus betaald door het belastinggeld.

Dit betekent dus dat kinderen uit Hoog-
lede en Gits twee keer betalen als ze naar 

het speelplein gaan. Eén keer de prijs per 
dag en een tweede keer via de belastingen. 
Gezinnen met kinderen buiten onze  
gemeente betalen geen belastingen in 
onze gemeente. Zij hebben dus de lusten, 
maar niet de lasten.

De N-VA stelt voor om het tarief voor  
de kinderen van onze gemeente te 
halveren als er geen meerkosten worden 
aangerekend aan kinderen van buiten 
onze gemeente.

Op de gemeenteraad van september vroeg 
Kristof Pillaert om dit tegen volgend jaar 
aan te passen. De schepen van Jeugd vond 
dit alvast niet nodig.

Word wakker!
De zomer is volledig gedaan en de 
eerste vrieskou hebben we al gehad. 
De truien, mutsen en jassen komen 
uit de kast en de bomen verliezen 
hun bladeren. De natuur begint aan 
de winterslaap.

In de politiek kunnen we ons geen 
winterslaap permitteren en moeten 
we ons altijd richten naar de 
toekomst, zodat er terug leven in de 
gemeente komt.

Toch is de huidige meerderheid 
(CD&V, Open Vld en Samen Sterk) 
nog steeds niet wakker geworden 
uit de eerste winterslaap. Vier jaar 
hebben ze al tijd gehad om Hoog-
lede-Gits mooier, levendiger en 
bloeiender te maken. Ze houden zich 
bezig met randactiviteiten, waardoor 
we de volgende tien jaar geen nieu-
we projecten of initiatieven moeten 
verwachten.

Ook het meest recente project: de 
bouw van de nieuwe appartementen 
naast de serviceflats in Hooglede, 
is nog een uitwerking van een idee 
van de vorige bestuursploeg. Die 
keken wel verder dan hun neus lang 
was en zouden nu al bezig zijn met 
initiatieven voor binnen tien jaar.

We blijven met de N-VA de  
meerderheid wakker schudden 
zodat er toch nog een toekomst  
is voor onze jongeren, ouderen  
en alle inwoners van onze prachtige 
gemeente.

Lode Vandenbussche
Afdelingsvoorzitter

Speelplein Zoeber
“Goedkoper als je niet in 
Hooglede-Gits woont”
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Dag Rita
Wie zich in september keurig aan de maximum-
snelheid hield in de Meiboomstraat, kreeg toch 
wel een eigenaardig bericht op het snelheidsbord. 
Meestal zie je een gezichtje dat lacht of ‘Dank u!’. 
In onze gemeente denken ze daar anders over. In 
Hooglede-Gits krijg je de melding ‘Dag Rita’ bij het 
naderen van de woonst van de burgemeester. 

Wij konden alvast onze ogen niet geloven. Het gebruik van 
publiek materiaal voor sluikse reclame voor de burgemeester, 
keurt de N-VA niet goed. Misschien was dit de voorloper van de 
digitale borden waar wij al zo lang naar vragen. Dit juichen we 
dan wel weer toe… maar liefst met een aangepaste tekst!

Nieuwe vleugel voor het 
woonzorgcentrum

Op vrijdag 7 oktober werd de nieuwe vleugel ‘Avondrood’ van het uitgebreide woonzorgcentrum Ter Linde 
in gebruik genomen. De N-VA ging langs bij grondlegger Wim Vansteelant om meer te weten te komen.

Wim, de nieuwe afdeling werd op 7 oktober geopend.  
Wat vind je hier zelf van?

“Samen met Chantal Desot en Dirk Debruyne ben ik zeer blij 
dat het gebouw in gebruik genomen is. Dat er een grote nood 
was aan deze bijkomende afdeling staat volgens mij buiten kijf. 
Zeker als we de bevolkingsevolutie en het profiel van de huidige 
bewoners van het woonzorgcentrum bekijken.”

De planning en bouw van de nieuwe afdeling namen 
meer dan tien jaar in beslag. Hoe komt dat?

“In het najaar van 2005 werd het bouwproject opgenomen in het 
gemeentelijk meerjarenplan. Al in januari 2006 trokken Jozef 
Lokere, Filip Van Eeckhout en ikzelf al de eerste keer naar  
Brussel in onze zoektocht naar de nodige financiële middelen. 
Het hele project nam al enkele jaren in beslag, want ook bij  
de Vlaamse overheid zijn de middelen schaars en zonder de 
nodige subsidiëring was dit project voor een gemeente als  
Hooglede-Gits niet haalbaar. Daarna kwam de zoektocht naar 
een geschikte architect, de selectie van de projectbegeleider en 
het vastleggen van de aannemer. De tevredenheid was dan ook 
zeer groot toen uiteindelijk eind 2012 de definitieve goedkeuring 

in de bus viel.”

Net toen kwam er een nieuwe bestuursploeg in  
Hooglede-Gits. Wat gebeurde er toen?

“Eerst leefde de vrees dat ze het project niet zouden uitvoe-
ren. De opluchting dat het volledige financiële plan behouden 
bleef in het meerjarenplan was dan ook groot. De nieuwe ploeg 
oordeelde dat het dossier zo goed in elkaar stak, dat ze zelfs geen 
aanpassingen hebben aangebracht en het ongewijzigd hebben 
uitgevoerd.”

Er zijn nu in Ter Linde meer dan 140 kamers, kortver-
blijf, 20 serviceflats en een dagverzorgingscentrum. 
Wat nu?

“Uiteraard is zo’n project een ‘never ending story’. Als we zien 
hoe lang het totale proces duurde van de vleugel Avondrood, dan 
zouden we nu eigenlijk al bezig moeten zijn met een volgende 
fase. Want uitdagingen zijn er genoeg. De hogere levensverwach-
ting is er maar een van. Ik zou dus alle politieke verantwoorde-
lijken oproepen om onmiddellijk de hand aan de ploeg te slaan.”

Toerisme in West-Vlaanderen
Westtoer is het autonoom provinciebedrijf van de provincie West-Vlaanderen. Zij baten in onze provincie 
zowat alles uit dat te maken heeft met toerisme. Kristof Pillaert is lid van de Raad van Bestuur. Hoog tijd 
om hem enkele vragen te stellen.

Kristof, doet Westtoer nuttig werk in de provincie?

“Zeker en vast. Ik denk dat iedere West-Vlaming die al eens een 
uitstapje in de provincie deed, rechtstreeks of onrechtstreeks 
met Westtoer in aanmerking is gekomen. Zij meten ook enorm 
veel zaken op. Zo hebben zij aan heel wat bezienswaardigheden 
een bezoekersteller staan. Zij behouden ook een zeer goed over-
zicht over de verschillende toeristische regio’s in onze provincie. 
Gezien toerisme nog altijd een kerntaak is van de provincie, 
kunnen wij dit alleen maar toejuichen.”

Kan de N-VA vanuit de oppositie wegen op het beleid?

“Uiteraard. Ik vertegenwoordig toch ruim een kwart van de 
provincieraadstemmen in de Raad van Bestuur. In de vorige 
legislatuur was Geert Bourgeois minister van Toerisme. Nu is 
Ben Weyts de bevoegde minister. Met Vlaams parlementslid 
Cathy Coudyzer (lid van de commissie toerisme) heb ik ook 
veel overleg over het West-Vlaams toerismebeleid. Zoals je ziet, 
weegt onze stem wel.”

Waar zou je de bezoekers in onze provincie naar toe 
sturen?

Er is echt heel wat te beleven. De beste samenvatting kan je 
eigenlijk vinden op de website van Westtoer (www.westtoer.be). 
Fiets- en wandelroutes, evenementen rond de herdenking van 
WO I, kusttoerisme, autoroutes, app’s. Op de website kan je ook 
je eigen wandel- of fietsroute samenstellen. Enkel nog de knooppunten opschrijven en je kan vertrekken. Recent zijn de fietskaarten 
nog vernieuwd. Je kan de vier kaarten kopen in één box voor 25 euro. Een kleine som voor vele uren fietsplezier.

Breekbaar Land plots zeer breekbaar
Het nieuwe onthaalpaviljoen aan het Duits kerkhof kreeg de naam 
Breekbaar Land mee. Dit verwijst naar de bewogen geschiedenis 
op deze site. Voor de bevoegde schepen krijgt breekbaar wel een 
andere betekenis.  Zo stelde Kristof Pillaert al in april dat de  
werken daar nooit op tijd klaar zouden zijn. Toen lachte de  
schepen dit weg. Volgens hem ging het gebouw eind september 
klaar zijn en dan opgeluisterd worden met een toneelspektakel.
Jammer genoeg kreeg N-VA-raadslid Pillaert wel gelijk.

Bovendien vond de schepen het nodig om minister-president 
Geert Bourgeois als hoofdspreker bij de opening aan te kondi-
gen. Wie de politiek wat volgt weet dat in de week voor de  
begroting geen enkele minister beschikbaar is, en zeker niet 
voor een inhuldiging van een paviljoen dat er nog niet staat.  
We hadden ons het gezichtsverlies en de nodige centen voor 
de opening beter kunnen besparen.

Grondlegger Wim Vansteelant is blij met de nieuwe vleugel en 
hoopt dat de meerderheid de volgende uitdagingen aanpakt.

De timing van het schepencollege voor de bouw van de onthaalsite, het sturen 
van de uitnodigingen en het antwoord van de Minister-President bleken 
inderdaad zeer breekbaar.



pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen
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€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*

Recht op
werkloosheidsuitkering

Strijd tegen
schijnzelfstandigheid*

op basis van
geleverde arbeid
waar ook ter wereld
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bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 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:     /     /


