Beste wensen voor 2020

HOOGLEDE-GITS
hooglede@n-va.be I

www.n-va.be/hooglede I januari 2020 I nr. 1

V.U.: KRISTOF PILLAERT, OUDE ROZEBEKESTRAAT 43C, 8830 HOOGLEDE

Geen witte rook voor wekelijkse markt
Hooglede-Gits is verschillende markten rijk. Fractievoorzitter Kristof Pillaert wil die markten nog versterken met een
gezamenlijke marktdag voor alle dorpskernen.

Vaste marktdag zorgt voor meer gemeenschapsgevoel

Momenteel staat er op vrijdag een groentekraam in Sint-Jozef, is er wekelijks een kippenkraam in Gits en kunt u op de markt in
Hooglede op verschillende dagen brood, vlees of vis kopen. Met een vaste marktdag weten de inwoners duidelijk op welk vast
moment ze hun inkopen kunnen doen. Bovendien wordt de markt zo ook een echte ontmoetingsplaats. Ze krijgt
een echte gemeenschapsfunctie en ook de cafés en restaurants zouden er wel bij varen. Eerder al vroeg Kristof om
in dialoog te gaan met de plaatselijke middenstand en te bekijken hoe we de korte keten nog kunnen versterken.
Het geld om marktkramers aan te trekken, is al voorzien. Maar de bevoegde schepen ziet zo’n dialoog niet zitten.

Kristof Pillaert I Fractievoorzitter gemeenteraad, provincieraadslid

Nog geen gratis wifi door vergetelheid van meerderheid
Wist u dat Europa subsidies geeft aan gemeenten die op een of meerdere plaatsen gratis wifi installeren? Fractievoorzitter
Kristof Pillaert vroeg in december 2018 al waarom Hooglede-Gits die mogelijkheid niet benut.
De meerderheid antwoordde toen dat onze gemeente zich bij de volgende ronde kandidaat zou stellen. Ondertussen werd de tweede
ronde afgesloten en heeft onze gemeente zich opnieuw geen kandidaat gesteld. Zo lopen we een subsidie van 15 000 euro mis.

Andere West-Vlaamse gemeenten krijgen wel subsidie

De reactie van de bevoegde schepen was even bedroevend als beschamend: “We zijn het vergeten.” Al onze buurgemeenten hebben
de subsidie wel al ontvangen. In het totaal kregen er in West-Vlaanderen al 47 van de 64 gemeenten een subsidie van 15 000 euro
voor gratis wifi.

Wanneer kan de jeugd
eindelijk terecht in Speelplein
Zoeber ?
De werken aan het gebouw voor de jeugdverenigingen lopen
flink wat vertraging op. Wellicht kunnen onze jongeren er ten
vroegste na volgende zomer hun intrek nemen.
Fractievoorzitter Kristof Pillaert had in maart al vragen bij de
vertraging en kreeg toen van de bevoegde schepen te horen dat
er problemen waren met de aannemer. Maar door op een overleg
duidelijke taal te spreken, had de schepen de situatie zogezegd
opgelost. Op 26 juni zou het gebouw klaar zijn.

Gerechtelijke procedure

Twee maanden later werd de opening uitgesteld tot na de vakantie.
Toen Kristof Pillaert daarover opnieuw meer uitleg vroeg, bleef het
stil. Het enige wat de schepen kon antwoorden, was dat de buitenschil volledig af zou zijn tegen het bouwverlof. De foto hieronder
dateert van tijdens het bouwverlof. Oordeelt u vooral zelf.
Via de pers vernam N-VA Hooglede dat de werken stilliggen
omdat er een gerechtelijke procedure loopt.
Na nieuwe vragen van
Kristof Pillaert moest de
meerderheid toegeven
dat de site ten vroegste
na de zomer van 2020
klaar zal zijn.

In tegenstelling tot wat de schepen beloofde, was de gevel van Speelplein Zoeber tijdens het bouwverlof duidelijk nog niet af.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Interview met bestuurslid Célestine Despierre

Célestine, samen met haar politiek idool Bart De Wever.
Célestine, stel je jezelf even voor?
“Natuurlijk. Ik ben Célestine Despierre, 23 jaar oud en studente
rechten aan de KU Leuven. Vanaf september start ik aan mijn
laatste jaar met de optie privaatrecht-strafrecht. Daarna zou ik
graag advocaat worden. Sinds 2000 woon ik in de wijk Sint-Jozef,
beter gekend onder de naam De Geite.”

Verantwoordelijkheidszin en burgerplicht zijn essentieel als je
een hechte samenleving wil. Dat we met z’n allen meer vrijheid
genieten dan vroeger is uiteraard positief, maar vrijheid werkt
niet zonder verantwoordelijkheid.
Uiteraard kan ik mij ook vinden in het streven naar Vlaamse
autonomie. België is de optelsom van twee democratieën.
Vlaanderen en Wallonië hebben elk een eigen mening en aanpak
rond sociale zekerheid, cultuur, ondernemen, economie, politiek ...
Die opvattingen staan mijlenver van elkaar af en liepen de voorbije decennia steeds verder uiteen.

Hoe ben je in de politiek terechtgekomen?
“Eind 2017 werd ik bestuurslid van Jong N-VA Leuven. We organiseren er tal van activiteiten om jongeren op een losse manier in
contact te brengen met onze partij. Begin 2019 besliste ik om ook
bestuurslid te worden bij N-VA Hooglede-Gits. Met veel trots ben
ik jongerenverantwoordelijke van onze afdeling.
Zo werd België het land van de stilstand en de blokkering.
En stilstand is achteruitgang. Het is dan ook hoog tijd dat beide
Ik wil graag mijn steentje bijdragen en voor alle inwoners werken landsdelen voor zichzelf kunnen beslissen welke maatregelen ze
aan een mooie toekomst in Hooglede en Vlaanderen. De jongeren willen treffen en daar ook zélf voor betalen.”
in onze gemeente kunnen daarin zeker een rol spelen met frisse,
doordachte ideeën.”
Hoe kunnen we die standpunten waarmaken?
“Een realistische visie op politiek en samenleving is noodzakeVanwaar de keuze voor de N-VA?
lijk om vooruitgang te boeken. Het heeft geen zin om je te laten
“Ik heb een bijzondere interesse voor onderwijs en de
meeslepen door de linkse angstcultuur en massahysterie over
communautaire perikelen in ons land. De visie van de N-VA
bijvoorbeeld klimaatverandering. Logische en gestructureerde
daarop spreekt mij heel erg aan. Ik wil die standpunten dan ook
oplossingen dringen zich op. Ik pleit dan ook voor een realistimee uitwerken en uitdragen.
sche en rationele politiek.”
In 2015 werd ik overtuigd lid van de N-VA. De rechtlijnigheid
van de N-VA apprecieer ik enorm: problemen benoemen, ze
aanpakken en toekomstperspectief bieden. De N-VA wijst op
verantwoordelijkheid: in een gemeenschap heb je als individu
rechten én plichten.

Kan je die standpunten ook lokaal vertalen?
“Natuurlijk, ook op lokaal vlak neemt N-VA Hooglede-Gits duidelijke
standpunten in. Mensen weten waarvoor onze afdeling staat en dat
is ook wat mij overtuigde om lid te worden van ons bestuur.”
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Wellicht geen laatste subsidies meer voor Duits Kerkhof
Onze gemeente kan nog wat laatste subsidies bekomen voor het onthaalpaviljoen aan
het Duits Militair Kerkhof. Maar een strikte voorwaarde voor die subsidies was dat de
site toegankelijk zou zijn voor mensen met een beperking. Dat wist het gemeentebestuur
heel goed, en toch liet het na om de nodige maatregelen te treffen.
Zo loopt onze gemeente wellicht een subsidie van 35 600 euro mis. De burgemeester zei
dat de architecten niet geneigd zijn om aanpassingen te doen aan het concept. Maar dat
vindt fractievoorzitter Kristof Pillaert een slecht excuus: “De gemeente is bouwheer en
het is de bouwheer die beslist wat er moet gebeuren. Niet de architecten.”

Burgemeestersconvenant voor Klimaat en
Energie blijkt lege doos
In november besloot de gemeenteraad het Europese Burgemeestersconvenant voor Klimaat
en Energie te ondertekenen. Zo engageert Hooglede-Gits zich om tegen 2030 de CO2-uitstoot
met 40 procent te verminderen. Daar is op zich niets mis mee, op voorwaarde dat het niet
blijft bij wazige beloften die vooral veel papierwerk opleveren.
Om te beginnen vertrekt men vanaf 2011 om tot een daling van 40 procent te komen in 2030. Sindsdien zijn al heel wat maatregelen
genomen, zoals de zonnepanelen op de gemeenteschool in Hooglede. Er staan ook nog acties gepland, zoals het project om een hele
wijk van 250 huizen te verwarmen met restwarmte. Met al die ingrepen zal onze gemeente de doelstelling van 40 procent minder
CO2-uitstoot sowieso bereiken. Dan is het niet nodig om nu nog eens 13 000 euro te betalen aan een studiebureau in het kader van
het Burgemeestersconvenant.

Meerderheid keert op vijf minuten haar kar

De vraag is ook of het gemeentebestuur dat convenant consequent zal toepassen. Toen Kristof Pillaert die vraag aankaartte, kreeg hij
als antwoord instemmend geknik op de meerderheidsbanken. Maar een drietal agendapunten later ging het al mis.
De gemeenteraad moest dan de uitbreiding van het aardgasnet goedkeuren. Los van het feit dat die onze gemeente 75 000 euro zou
kosten, staat in het burgemeestersconvenant dat fossiele brandstof geweerd moet worden. Dat valt dus niet te rijmen met een groter
aardgasnet.
De meerderheid belooft dus het Burgemeestersconvenant strikt te zullen toepassen, maar treedt die belofte al na vijf minuten met de
voeten. Ook Groen stemde gewoon mee voor die totaal tegenstrijdige beslissing.
Mocht u er nog aan twijfelen, dit Burgemeestersconvenant is helaas niet meer dan een schaamlapje voor het bestuur om goed over te
komen. N-VA Hooglede-Gits heeft liever concrete acties dan mooie maar holle woorden.

Minister-president
Jan Jambon te gast
in Hooglede-Gits
Op donderdag 28 november kwam Vlaams
minister-president Jan Jambon het Vlaamse
regeerakkoord toelichten in De Melkerij in Gits.
Vooraf gaf Vlaams fractievoorzitter Wilfried
Vandaele tekst en uitleg bij de West-Vlaamse
accenten. Voorzitter Kristof Pillaert had de eer
om het tweetal in te leiden. Het bestuur ging
maar al te graag op de foto met de twee gasten.
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Rarara, wie is bevoegd?
U wordt thuis geholpen door...
... een zorgkundige
die eten maakt

Vlaams
Federaal

... een verpleegster
die bloeddruk meet

Vlaams
Federaal

De zieke in het ziekenhuis is een
federale bevoegdheid, thuiszorg
is Vlaams. Een thuishulp die eten
maakt, is dus een Vlaamse
bevoegdheid. Maar meet een
thuisverpleegster uw bloeddruk
of legt ze een verband, dan is
het toch federaal.

Een potvis ...
... in de zee

Vlaams
Federaal

... op het strand

Vlaams
Federaal

De potvis die zwemt in de zee
is een federale potvis. Leg hem
op het strand en hij wordt
Vlaams. Zo ook de kip: op de
boerderij is ze Vlaams. Maar
leg diezelfde kip op uw bord en
ze wordt federaal.

Maximumsnelheid ...
50

... op de weg

Vlaams
Federaal

120

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

120

... bij werken
op de snelweg

Vlaams
Federaal

De maximumsnelheid is een
Vlaamse bevoegdheid. Behalve
Een
uitleg. Lorem
op dewoordje
autosnelweg,
daar is ze
ipsum
dolor
sit
consectefederaal. Tenzij amet,
er wegenwerken
tuer op
adipiscing
elit, sed diam
zijn
die autosnelweg,
dan is
nonummy
nibh
euismod
de maximumsnelheid weer
tincidunt
ut laoreet
Vlaams. Neemt
u dedolore
bus naar
magna
aliquam
erat uvolutpat.
het station, dan rijdt
Vlaams.
Ut
wisi
enim
ad
minim
Neemt u vervolgens deveniam,
trein,
quis
nostrud
exerci tation
dan reist
u federaal.
ullamcorper

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid.
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.
Bart De Wever, voorzitter N-VA

