
Openbare werken goed aangepakt?
Op het kruispunt van de Bruggestraat en de Gitsbergstraat zijn de werken afge-
lopen. Door de woning op de hoek te slopen, is de zichtbaarheid verhoogd. Een 
zeer goede ingreep, daar is iedereen het over eens. Over de andere werken zijn 
we echter iets minder enthousiast.

Het was de bedoeling om het verkeer trager te laten rijden aan dit kruispunt. Als je 
van de Bruggesteenweg richting Gits gaat, kan je echter gewoon rechtdoor rijden 
aan de versmalling (zie foto). Als je van het kruispunt wegrijdt, is er wel een bocht 
aangemaakt om af te remmen. Dus het verkeer dat wegrijdt van het kruispunt 
wordt afgeremd, maar wie naar het kruispunt toe rijdt, kan gewoon rechtdoor zon-
der snelheidsremmers. Wie begrijpt dit?

CD&V en Allen8830 hebben al eens juist hetzelfde gedaan aan de zogenaamde 
Pislap in de Stationsstraat. Ook daar wordt het uitgaande verkeer afgeremd, maar 
niet het binnenkomende verkeer. 

Meerderheid: onwil of 
onkunde?

Al enkele maanden krijgen we in 
de gemeenteraad geen directe 
antwoorden meer op onze vragen. 
Wettelijk mag men ook een maand 
wachten met het antwoord, maar 
in normale omstandigheden 
antwoordt de bevoegde schepen 
meteen. Nu doet men dit dus niet 
meer. Is het omdat ze hun dossiers 
niet kennen of willen ze gewoon 
niet meer meteen antwoorden? 
Wie zal het zeggen? Misschien is 
het wel beide …

Groteske proporties
Deze situatie neemt soms groteske 
proporties aan. Zo stelde de 
oppositie ooit de vraag wanneer 
de hondenloopweide zou openen. 
Daarop wilde de bevoegde sche-
pen Sap dus niet antwoorden. Een 
maand later deed hij dit wel, maar 
ondertussen was de loopweide 
al geopend! N-VA Hooglede-Gits 
had destijds het inrichten van een 
hondenloopweide op de agenda 
geplaatst. We mochten dus niet 
weten wanneer deze zou open 
gaan en we kregen uiteraard ook 
geen uitnodiging. Kleinzerig is hier 
wel op zijn plaats.

Kristof Pillaert, 
voorzitter

Voor deze werken aan de Bruggestraat betalen 
we 157 000 euro, of bijna 16 euro per inwoner.
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Onze inwoners betalen 
twee keer voor Zoeber
De speelpleinwerking Zoeber is alom gekend voor haar goede 
organisatie. Ook voor de monitoren was het absoluut niet 
gemakkelijk om aantrekkelijke activiteiten te bedenken in 
coronatijden. We zijn ze dankbaar voor hun inzet!

Helaas kan niemand op het speelplein als de speelpleinwerking 
daar haar activiteiten houdt. Dan is het speelplein voorbehouden 
voor de kinderen die inkomgeld betalen. Als we dan natuurlijk 
weten dat meer dan de helft van de kinderen van buiten de ge-
meente komt, begint dit een pijnlijk verhaal te worden. Kinderen 
uit onze gemeente kunnen tijdens de vakanties dus enkel op het 
speelplein als men ingangsgeld betaalt.

De aanleg van het (mooie) vernieuwde speelplein heeft ook al 
veel geld gekost (528 000 euro). Hiervoor betaalde elke inwo-
ner van Hooglede-Gits mee via de belastingen. Men kan dus 
maar besluiten dat kinderen van buiten de gemeente goedkoper 
gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur dan de 
eigen Hoogleedse jeugd. Al verschillende malen kwam gemeen-

teraadslid Kristof Pillaert hiervoor tussen op de gemeenteraad, 
maar de meerderheid blijft vasthouden aan haar besluit.

Gevaarlijke situatie Ieperstraat – 
Oude Rozebekestraat

N-VA vraagt spiegels
Wie vanuit de Oude Rozebekestraat de Ieperstraat wil oprijden, weet dat 
dit niet zonder gevaar is. Fietsers en wagens zijn niet goed zichtbaar. Al in 
november 2019 vroeg N-VA-gemeenteraadslid Kristof Pillaert om de situatie 
van naderbij te bekijken. Hij kreeg toen als antwoord dat er een studiebureau 
werd aangesteld. Twee jaar later staan we nog niet veel verder. Om de onveilige 
situatie toch weg te werken heeft hij dan maar in de raad van september 
gevraagd om spiegels te plaatsen. Afwachten of men dit voorstel zal 
aanvaarden.

N-VA vraagt toiletten 
aan begraafplaatsen

N-VA-raadslid Tomas De Meyer vroeg 
een tijd geleden in de gemeenteraad of er 
geen openbare toiletten konden geplaatst 
worden ter hoogte van de begraafplaatsen 
op onze gemeente, zeker nu ook de 
hondenweide in Hooglede is opengegaan. 

Vandaag de dag bestaan er goedkope 
en milieuvriendelijke oplossingen om 
een toilet te plaatsen langs wandel- of 
fietswegen. Hiervoor is zelfs geen 
rioolaansluiting nodig en kan de 
gemeente bovendien subsidies bekomen 
van de provincie. We hopen dat de 
meerderheid ons constructief voorstel zal 
uitvoeren, maar het blijft afwachten.

Na twee jaar is er nog steeds geen 
oplossing voor de onveilige situatie. Daarom 
vraagt de N-VA om spiegels te plaatsen.

Ruwbouw jeugdlokalen verkommeren
Als we het over jeugd hebben, kunnen we niet anders dan 
spreken over de nieuwe jeugdlokalen die er zouden komen. 
Ondertussen staat de ruwbouw al drie jaar te verkommeren. 
De opening was voorzien in september 2018 …
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Een brievenbusmuur voor postpakketten?
In een van onze vorige huis-aan-huisblaadjes lanceerden we een petitie om ons gemeentebestuur te overtuigen van 
een pakkettenbrievenbus op onze gemeente. Gedaan met de soms eindeloze wachtrijen in het postkantoor, dat af en 
toe zelfs onverwachts gesloten blijkt te zijn op de voorziene openingsuren. 

Zo dachten wij. Maar opnieuw werd ons voorstel afge-
wezen. Ook al hield men wel al rekening met petities met 
minder handtekeningen van mensen uit onze gemeente. 

Men blijft halsstarrig tegen dit voorstel zijn met als argu-
ment dat dit de lokale handel zou schaden. Niets is echter 
minder waar. Mensen die op vandaag een pakketje in 
zo’n brievenbus laten aankomen dienen dit in Kortemark 
of Roeselare te doen. Begrijpelijkerwijze doen deze men-
sen dan ook hun dagdagelijkse inkopen in deze naburige 
gemeenten en niet in Hooglede.

Welkom Roeland!
Sinds kort mogen we Roeland Houttekiet verwelkomen in het N-VA bestuur van Hooglede-Gits. 
We stellen hem graag aan jullie voor.

Wie is Roeland?
Ik ben 27 jaar oud en werk als 
kabinetsmedewerker voor de N-VA- 
schepenen in stad Menen. Ik verhuis 
binnenkort van Harelbeke naar 
Hooglede, meer bepaald De Geite. 
Hier ga ik samenwonen met Célestine 
Despierre. Ik ben afgestudeerd 
als historicus en haalde een post-
graduaat cultuurmanagement.

Waarom lid van de N-VA?
Ik werd lid van de N-VA naar 
aanleiding van de verkiezingen in 
2014. Ik wou mijn steentje bijdragen 
en werd meteen lid van de lokale 
N-VA-afdeling in Harelbeke. Na drie 
jaar als secretaris werd ik in 2019 
voorzitter. Ook bij de jongeren was 
ik actief en richtte ik mee de regio-
nale afdeling op (Kortrijk-Harelbe-
ke-Kuurne-Zwevegem) en was er ook 
enkele jaren voorzitter. 

Heeft de politieke microbe je te 
pakken?
Ik ben een echte Vlaams-nationalist 
en conservatief. Ik wil aan een poli-
tiek doen die realistisch is met respect 
voor onze Vlaamse geschiedenis, 
normen, waarden. Ik ijver voor een 
overheid die zich richt op haar kern-
taken, spaarzaam is en niet betuttelt. 

Wat kan je betekenen voor
Hooglede-Gits?
Ik wil in onze gemeente graag de 
huidige N-VA-ploeg ondersteunen. 
Ik volg het via Célestine ondertussen 
al een beetje op. Vanuit de oppositie 
doen Kristof, Tomas en Lode nu reeds 
inhoudelijk mooi werk. Dat dat nu 
en dan eens reacties uitlokt en ‘pikt’ 
bij de meerderheid hoort erbij. In het 
Engels zeggen ze “If you can’t stand 
the heat, stay out of the kitchen”, en 
zo is het!

En wat buiten de politiek?
Ik kijk heel graag naar voetbal, koers 
en auto’s. FIFA spelen behoort zeker 
ook tot mijn favoriete ontspanningen. 
Laat ons maar zeggen dat dit allemaal 
behoort tot de passieve sportkant. 
Langs de actieve zijde ben ik dan weer 
terug te vinden op mijn mountain-
bike. Als uitsmijter kan ik ook nog 
meegeven dat ik ook graag kerken 
fotografeer. Toch wel iets wat je niet 
alle dagen tegenkomt.

Roeland Houttekiet: “Ik wil aan een 
politiek doen die realistisch is met 
respect voor onze Vlaamse geschiedenis, 
normen en waarden.”

www.n-va.be/hooglede-gits 
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.
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