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Al enkele gemeenteraden is er discussie over de houtpellets 
die het huidige gemeentebestuur gebruikt om onkruid tegen 
te gaan. Milieubewust handelen en hierdoor geen pesticiden 
meer gebruiken is één iets. 

Houtpellets hiervoor gebruiken 
is iets anders. Het was Tomas De 
Meyer die de kat de bel aan bond. 
Aanleiding was een brand aan de 
elektrische kast op het marktplein 
en een brandweerinterventie in de 
gemeenteschool. Bovendien hebben 
wij weet van meerdere plichts-
bewuste burgers die dergelijke 
smeulende brandhaardjes reeds in 
de kiem smoorden.
De N-VA vroeg naar de veiligheid 
van dit product. Het schepencol-
lege zwaait met een attest waarop 
de producent beweert dat dit een 
brandveilig product is. De realiteit 
bewijst echter het tegendeel. Op 
de gemeenteraad van november 
vroeg de N-VA waar de houtpellets 
gebruikt worden. In de gemeente-
school wordt dit niet meer gebruikt 
(zou er dan toch een risico aan 
verbonden zijn?). Elders blijft men 
die ondertussen wel nog strooien. 

Zo gebruikt men die nog aan de 
buitenschoolse kinderopvang, de 
jeugdlokalen aan ’t Cringhene en de 
kerken. Kortom, plaatsen waar veel 
van onze kinderen komen en een 
brandgevaar reëel is (een sigaretten-
peuk is genoeg).

Het schepencollege blijft vasthou-
den aan dit risicovol materiaal, 
omdat er blijkbaar ook voordelen 
zijn. De N-VA is een andere mening 
toegedaan en wil andere manieren 
van ecologische onkruidbestrijding 
zonder risico. Een anti-worteldoek, 
sierschorsen, onkruidborstelsys-
temen, thermische bestrijding, of 
simpelweg door het aanwerven van 
jobstudenten in de cruciale perio-
des waarin het onkruid woekert. 
Het is een kwestie van prioritei-
ten leggen, verantwoordelijkheid 
nemen en visie durven hebben over 
een aantal zaken.

Landbouwers in de steek gelaten
De ‘Tutti Frutti-actie’ heeft als doel om alle kinderen in de scholen van Hooglede en Gits kennis te laten  
maken met een gevarieerd fruitaanbod (seizoensgebonden en uit eigen streek) en een lokale handelaar kan 
die leveren. Daarvoor wordt een subsidie voorzien. 

De N-VA vindt dit een zeer goed initiatief. Kinderen worden 
van jongs af aan bewust van gezonde voeding. Maar ook hier 
zitten we niet op dezelfde lijn als de meerderheid. 

Het schepencollege (CD&V, Open Vld en sp.a) besliste om 
het fruit voor eigen school te laten leveren door een leveran-
cier die niet uit onze gemeente komt. Van een gezond, lokaal, 
economisch beleid gesproken.  Een college dat duidelijk niet 
achter de plaatselijke landbouwers staat.

Houtpellets als  
onkruidbestrijder: 
reëel brandgevaar!

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!

N-VA Hooglede-Gits 
wenst iedereen een 
fantastisch 2017!
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Dikke pluim voor ondernemend Hooglede-Gits
Op het einde van het jaar maakt de N-VA een balans op. Dit vormt de basis om een uitgekiende planning 
voor het volgend jaar op te maken. Daarin staan de dingen die we graag zouden realiseren en de zaken waar 
we om allerlei redenen nog even mee moeten wachten.

In onze evaluatie van 2016 en de voorbije jaren valt het op hoe 
ondernemend onze gemeente is. De talrijke ondernemers (of 
ze nu klein of heel groot zijn), de winkeliers, de vrije beroepen 
(dokters, tandartsen, thuisverplegers, advocaten, …) en de land-
bouwers zorgen ervoor dat er leven in de brouwerij is. Ze zorgen 
voor veranderingen, oplossingen, tewerkstelling en initiatieven. 
We moeten deze groep in Hooglede-Gits de nodige ruimte, 
ondersteuning en aandacht geven die ze verdient.

De huidige bewindsploeg (CD&V, Open Vld en sp.a) scoort in een 
enquête van het Nieuwsblad slecht met een 4 op 10 voor het onder-
steunend beleid voor lokale economie. Voor de N-VA-afdeling een 
duidelijk bewijs dat de huidige meerderheid hier geen aandacht aan 
besteed én een serieuze buis voor onze schepen van Economie.

Afdelingsvoorzitter Lode Vandenbussche lanceert een warme 
wens dat het schepencollege in hun goede voornemens voor 2017 
een duidelijke visie en acties voorzien om deze ondernemers te 
ondersteunen in hun activiteiten.

Oorlogstoerisme  
platgebombardeerd
In 2014 alleen al wordt het aantal oorlogstoeristen 
dat onze regio bezocht geschat op 750 000 mensen 
(bron: deredactie.be). De andere herdenkingsjaren 
zouden minstens evenveel bezoekers lokken.

Een ideale gelegenheid voor Hooglede-Gits om een graantje mee 
te pikken. Het is namelijk altijd goed om onze gemeente op de 
kaart te zetten én voor onze middenstanders.

N-VA-bestuurslid Tomas De Meyer deed in de vorige legislatuur 
(tussen 2010 en 2012) al heel wat voorbereidend werk door het 
oorlogsmuseum en de gemeentelijke oorlogsgeschiedenis te  
finaliseren, heel wat subsidies aan te vragen, gronden aan te  
kopen en een viertal projecten als bijna hapklare brokjes voor 
het nieuwe bestuur klaar te leggen. Maar het schepencollege 
werkt veel te traag en daardoor missen we veel toeristen.  
De onthaalinfrastructuur rond de Duitse begraafplaats is nog 
altijd niet af.

Onlangs bleek ook dat het mooie oorlogsmuseum voor  
onbepaalde tijd gesloten wordt.  Door gebrekkige communicatie, 
slechte afspraken en verwaterde relaties met de collectie- 

eigenaars is meer dan de helft van de inboedel verdwenen.  
Ook de waterinsijpeling, waar men al vier jaar niets aan doet, 
zorgt ervoor dat deze plaats niet meer publiekelijk toegankelijk 
is. Bedankt schepencollege, voor het laten voorbijgaan van  
dergelijke mooie opportuniteiten. Weeral eens de boot gemist…

Sterke daling van gemeentelijke reserves
De N-VA is niet enthousiast over het meerjarenplan 2016. Opnieuw vinden we, buiten de nieuwbouw aan het 
speelplein, geen grote, nieuwe investeringen terug. 

De projecten die wel al op stapel staan, werden 
nog opgestart in de vorige legislatuur. Eén 
van de belangrijke factoren in de financi-
ele meerjarenplanning is het resultaat op 
kasbasis. 

In 2014 was dit nog 5,9 miljoen euro. In 
2019 zal dit nog amper 380 000 euro zijn. 
Jaar na jaar zien wij de reserves sterk dalen. 

Dit resultaat daalt in zes jaar tijd zomaar eventjes 
met 94 procent! Wie thuis zoon of dochterlief 

aanspoort tot sparen, zal het waarschijnlijk 
ook niet fijn vinden als ze starten met 100 
euro in hun spaarpotje en na zes jaar nog 
een schamele 6 euro kunnen voorleggen. 

Een mens zou zich beginnen afvragen waar 
het geld van de belastingverhoging naar toe 

is.

Cultuursubsidie creatieve beurs
“Oude politieke cultuur is terug”
Op de gemeenteraad van november, stelde Kristof Pillaert enkele vragen over ‘Jolie Boutique’. Deze zogenaamde creatieve 
beurs krijgt een cultuursubsidie van 750 euro. Goedgekeurd door de cultuurraad, werd gezegd. De N-VA vernam echter dat de 
cultuurraad hier zeker niet eensgezind achter stond. De eventuele opbrengst zou aan een goed doel geschonken worden. Had 
de gemeente dan niet beter zelf 750 euro aan een goed doel geschonken? Misschien moest het goedgekeurd worden omdat dit 
privéinitiatief ontstaan is door familieleden van de burgemeester. Toch wel een deontologische brug te ver in de richting van 
de oude politieke cultuur!

 Het schepencollege zet onvoldoende in op het oorlogstoerisme. 
Het mooie oorlogsmuseum wordt nu zelfs voor onbepaalde tijd 
gesloten.

Duur netwerkbudget 
In 2017 zou het Belgisch kampioenschap veld-
rijden doorgaan in Gits. Veel wielerliefhebbers 
keken er al naar uit om de profs aan het werk te 
zien. Elk jaar opnieuw krijgt de organisatie  
20 000 euro toegestopt van de meerderheid. 

Maar helaas, de kers op de taart, is niet voor onze gemeen-
te. Dit kampioenschap verhuist immers naar Oostende. 
Waarom? Misschien omdat de organisatie dezelfde  
politieke kleur heeft als de keizer van Oostende. Hoe dan 
ook hebben de inwoners van onze gemeente de lasten  
moeten dragen en in Oostende krijgen ze de lusten.  
Uiteraard betaalt de gemeente de laatste 20 000 euro niet 
meer. Ze hebben wel 9 196 euro voorzien om tickets te  
kopen. Toen Kristof Pillaert hierover meer uitleg vroeg op 
de gemeenteraad, antwoordde de burgemeester dat hij ook 
wel een kaart zou krijgen. Waarschijnlijk gaan ze hiermee 
ook een taxi betalen om hem tot in Oostende te brengen.

Broodnodige parkings niet 
voorzien
In de gemeenteraad van oktober pleitte Tomas De 
Meyer voor een planwijziging voor de bijkomende 
appartementen bij de serviceflats voor Hooglede. 

In het oorspronkelijke plan van voormalig OCMW-voorzitter én 
N-VA-er Wim Vansteelant was immers een ondergrondse parking 
voorzien die de bewoners van de appartementen en de serviceflats 
konden gebruiken.  Met de naburige school en meerdere loka-
le handelszaken lijkt ons dit geen overbodige luxe.  Toch is het 
volgens de meerderheid te duur (625 euro per plaats voor 30 jaar, 
een peulschil volgens ons…), geen plaats voor een inrit (waar een 
wil is, is een weg volgens ons…), geen nood aan (de toekomst zal 
het uitwijzen, maar dan is het al te laat). Opnieuw een duidelijk 
voorbeeld van hoe de meerderheid veel te weinig toekomstgericht 
denkt en de problemen helemaal niet aanpakt zoals het hoort.
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


