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Veilig thuis in een welvarend Hooglede-Gits

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

GROEP 21 gaat voor minder belastingen en veilig verkeer
GROEP 21 heeft tal van actiepunten klaar voor een bruisend Hooglede en Gits. Ons volledige programma vindt u terug op  
www.groep21.be en in onze andere folder. Die geeft ook nog eens een overzicht van alle kandidaten. Op twee speerpunten in het  
bijzonder willen we hier toch ook uw aandacht vestigen.

•  Vooreerst moeten de belastingen dalen. De huidige meerderheid heeft de belastingen zes jaar terug fors doen stijgen, ondanks 
andere beloftes. Nu zijn we een van de gemeenten met de hoogste belastingdruk in Vlaanderen. Een triest hoogtepunt. Nochtans 
kan het anders, met doordachte investeringen in plaats van lukraak iets neer te poten. Eerst nadenken, dan handelen. Dat is onze 
filosofie. 

•  Verkeersveiligheid staat hoog op onze agenda. Doorgaand verkeer weren we uit de dorpskern. We zorgen voor veilige schoolomgevingen 
en maken fietsverbindingen, met een veilige fietsroute voor onze schoolgaande jeugd naar Roeselare. Daar wordt iedereen beter van.

Lees het allemaal na op www.groep21.be en deel uw mening met ons.

N-VA in Hooglede en Gits kiest resoluut voor GROEP 21
Bij GROEP 21 delen we de overtuiging 
dat Hooglede-Gits een beter gemeente- 
bestuur verdient. Een gemeentebestuur 
met meer ambitie. Als we samen de lat 
hoger durven te leggen, bereiken we 
zeker meer. Een gemeente waar alles 
op zijn beloop wordt gelaten, is niet 
onze keuze.

Ik ben dan ook trots de lijsttrekker van deze 
enthousiaste groep te mogen zijn. Stuk voor 
stuk verdienen onze 21 kandidaten uw stem. 
We staan allemaal klaar om onze ambities 
waar te maken.

GROEP 21 kiest voluit voor een gemeente  
die projecten realiseert, die meer durft te 
investeren met minder middelen, die niet 
bang is om de nodige veranderingen door te 
voeren. De stilstand zoals we die de laatste 
zes jaar hebben gekend, is op elk vlak een 
achteruitgang voor ieder van ons.

GROEP 21 wil dat er iets verandert. Sommigen 
binnen onze groep hebben een partijkaart, 
anderen niet. N-VA Hooglede-Gits kan zich 
volledig in die filosofie vinden. Samen met de 
andere kandidaten willen we Hooglede-Gits 
opnieuw op de kaart zetten dankzij een  
transparant en degelijk bestuur.

De N-VA-kandidaten van Hooglede en Gits 
vindt u op de volgende pagina’s. Zij rekenen 
allemaal op uw steun. Samen met de andere 
kandidaten van GROEP 21 willen ze tonen wat 
een gemeente besturen echt betekent.

Zes jaar terug hebben de andere partijen 
beslist om ons uit de meerderheid te houden. 
Maar zelfs met hun ‘allen tegen één’ hebben ze 
geen enkele zetel op overschot. 

Met uw stem zal het deze keer niet zo ver 
komen. Alleen een keuze voor GROEP 21 
betekent een eenduidig en transparant beleid. 
Zonder toegevingen aan andere partijen.

Kristof Pillaert
Lijsttrekker GROEP 21

Lijsttrekker N-VA  
provincie West-Vlaanderen
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Uw kandidaten

Hoe stemt u het best?
Door het bolletje bij alle N-VA-kandidaten te kleuren. 
Zo helpt u iedereen van onze lijst vooruit.

PILLAERT Kristof
Hooglede
49 jaar
Bediende

1

DE MEYER Tomas
Hooglede
42 jaar
Ondernemer

3

VANDENBUSSCHE 
Lode
Hooglede
47 jaar
Bediende

5

DEBRUYNE Dirk
Hooglede
58 jaar
Zaakvoerder

12

DESOT Chantal
Hooglede
46 jaar
Zelfstandige

13

SEURINCK Olivier
Hooglede
41 jaar
Arbeider

15
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Een sterke ploeg voor Hooglede-Gits

1. PILLAERT Kristof

2. COLPAERT Marie-Lies

3. DE MEYER Tomas

4. WERBROUCK Els

5. VANDENBUSSCHE Lode

6. CASTELEYN Liesbet

7. VANNESTE Johan

8. DEBACKER Melissa

9. UIJTTENHOVE Rita

10. ROOSE Jolien

11. LAGROU Els

12. DEBRUYNE Dirk

13. DESOT Chantal

14. COUCKE Kris

15. SEURINCK Olivier

16. MOEYAERT Michiel

17. DECEUNINCK Hanne

18. LEFEVERE Rudi

19. BOGAERT Conny

20. LOKERE Jan

21. VANSTEELANT Wim

DECEUNINCK Hanne
Hooglede
20 jaar
Student

17

DE MEYER Tomas
Hooglede
42 jaar
Ondernemer

LEFEVERE Rudi
Hooglede
50 jaar
Arbeider

18

DEBRUYNE Dirk
Hooglede
58 jaar
Zaakvoerder

SEURINCK Olivier
Hooglede
41 jaar
Arbeider

VANSTEELANT Wim
Gits
49 jaar
Verzekeringsmakelaar

21



Veilig thuis in een welvarend 
West-Vlaanderen

 1

 2

 3

 5

 4

“ West-Vlaanderen is dé 
toeristische provincie. Daar 
moeten we blijven op inzetten.
Kristof Pillaert 
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in 
West-Vlaanderen in goede banen.

De N-VA heeft het provinciebestuur verder afgeslankt. 
Dankzij die besparing moeten de provinciebelastingen 
dalen.

Het netwerk van West-Vlaamse fietssnelwegen 
moet uitgebreid worden. We pakken de 
ontbrekende schakels aan.

We moeten ons voorbereiden op sterk wisselende weersomstandigheden. Er moeten 
bijkomende bufferbekkens aangelegd worden die water opvangen bij overvloedige 
regen en water leveren aan land- en tuinbouwers bij aanhoudende droogte.

West-Vlaanderen moet meer inzetten op 
het verduurzamen, het moderniseren en het 
aanleggen van bedrijventerreinen. Want nieuwe 
jobs houden de West-Vlamingen in onze provincie.

Wij houden ontzettend veel van West-Vlaanderen. Onze 
provincie moet veilig blijven. Daarom pakken we samen 
met de N-VA-ministers in Brussel het probleem van 
transmigranten op snelwegparkings en in onze havens aan.

1.  Kristof Pillaert 
 Hooglede

2.  Sigrid Vandenbulcke 
 Menen

3.  Johan De Poorter 
 Meulebeke

4.  Jan Declercq 
 Kortrijk

5.  Stevie Rinnaert 
 Roeselare

6.  Sofie Vermeulen 
 Zwevegem

7.  Gert-Jan Hovaere 
 Moorslede

8.  Carla Adams 
 Harelbeke

9.  Lander Dewaele 
 Kuurne

10.  Hilde Van Huylenbrouck 
 Ardooie

11.  Els De Gussem 
 Staden

12.  Hannelore Carlu 
 Wevelgem

13.  Rik Buyse 
 Wielsbeke

14.  Els De Rammelaere 
 Tielt

15.  Koenraad Degroote 
 Dentergem

16.  Kurt Himpe 
 Izegem


