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De aanhouder wint

Kocht u al uw gemeentebon?

Hoewel we altijd onze uiterste best doen
om de gemeentepolitiek positief te benaderen, moeten we durven stellen dat het
momenteel huilen is met de pet op.

Wist u dat het gemeentebestuur een systeem van gemeentebonnen heeft opgezet?
Zo kan u vanaf 2 november 2020 tot en met 30 april 2021 tijdelijk een gemeentebon
kopen met een toeslag van 20 procent.

Zo leest u in dit nummer dat de meerderheid er telkens in slaagt om mooie
kansen vakkundig de nek om te wringen.
Het idee van de gemeentebon in coronatijden is zeer goed, maar de uitwerking
verliep traag en moeizaam. De opening
van de nieuwe jeugdlokalen is al zeker
met twee jaar achteruit geschoven. De
werken aan het gemeentehuis lopen
ook al bijna een jaar vertraging op.
Het nieuwe verkeersplan in Gits is niet
gedragen door de bewoners, maar toch
houdt men hardnekkig vast aan dat plan.
En zo kunnen we wel nog even doorgaan.
Vanuit de oppositie doet de N-VA
nagenoeg elke gemeenteraad een
constructief voorstel om het leven in onze
gemeente te verbeteren. We moeten
echter vaststellen dat men de kleine
politiek verkiest boven gerechtvaardigde
voorstellen.
De aanhouder wint. We blijven positieve
voorstellen formuleren en kritisch bijsturen waar het nodig is. Dit alles om van
Hooglede-Gits een mooiere gemeente te
maken!
Met Vlaamse groet
Kristof Pillaert,
voorzitter

Met subsidies van Vlaanderen (het kost de gemeentekas dus niets) wordt de bon van 25 euro verhoogd met
een waarde van 5 euro. U betaalt dus 25 euro, maar u
kan 30 euro besteden bij de lokale handelaar. Ondertussen kan u bij een 75-tal handelaars in Hooglede
en Gits betalen met deze bon. U hoeft bovendien dit
bedrag niet in één keer op te gebruiken.

Vier bonnen per inwoner
Elke inwoner van onze gemeente, ongeacht de
leeftijd, kan tot vier van deze bonnen aankopen. De
N-VA staat volledig achter dit initiatief. Voor onze
lokale handelaars, die zwaar getroffen zijn door de
coronacrisis, is dit een welkome steun in de rug.

Ingewikkelde procedure
De procedure om deze bon aan te kopen of om ermee te betalen is echter nogal ingewikkeld. Wij zouden voor een eenvoudiger systeem gekozen hebben. Maar wie meer
informatie of hulp wil bij het aankopen van deze bonnen, verwijzen we graag naar
de bibliotheek in Hooglede. Daar zal het personeel u met een grote glimlach verder
helpen. U kan ze bereiken op 051 23 13 94 of op economie@hooglede.be.
Wij hebben onze bonnen alvast al aangekocht. U ook?

Binnenkort even verpozen op een gevelbankje
N-VA-gemeenteraadslid Tomas De Meyer
stelde voor om een systeem van gevelbankjes
uit te werken. Dit zal het sociaal contact en een
babbel met de buren bevorderen. Uiteindelijk
krijgen we gezellige straten en onverwachte
gesprekken. Zomaar een koffietje of pintje
drinken in de zon of gewoon even uitrusten
onderweg. De glimlach van voorbijgangers
krijgt u er gratis bovenop.

© Gevelbank.be

De meerderheid keurde ons voorstel goed en het reglement kan je terugvinden op de
website van Hooglede www.hooglede.be/geveltuin-en-gevelbank.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 29 maart.
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Out-of-the-box denken
Hoe fijn zou het zijn als u uw bestelde postpakketje 24 uur op 24 uur kan afhalen met een simpele druk op de knop? Dergelijke
pakjesautomaten zien we overal in Vlaanderen opduiken, zoals in buurgemeenten Kortemark en Roeselare. De N-VA ziet ook
mogelijkheden in Hooglede-Gits.
N-VA-gemeenteraadslid Tomas De Meyer stelde voor om een
samenwerking aan te gaan met een externe aanbieder (bijvoorbeeld
bpost) om dit ook te realiseren in onze gemeente. Zo kan de gemeente de plaats ter beschikking: stellen. We denken hierbij aan het
gemeentehuis of aan de achterkant van de Gulden Zonne: centraal,
makkelijk bereikbaar en altijd parking.
Bij een digitale bestelling van uw postpakket kan u dan het adres
van deze automaat invullen. Het pakketje kan u dan afhalen wanneer het u past.
Dit is zeker geen concurrentie voor de lokale handelaars. Integendeel: wij roepen op om zoveel mogelijk lokaal te blijven kopen!
Maar de trend waarbij meer en meer via postorder wordt gekocht is
helaas niet te stoppen en we moeten mee met onze tijd. Een pakjesautomaat (met “slimme brievenbussen”) kan enkel maar een extra
comfort bijbrengen voor wie op deze wijze aankoopt.

Teken de petitie!
Het gemeentebestuur wou niet ingaan op dit voorstel. Wat ons betreft een gemiste kans. Veel inwoners lieten ons weten teleurgesteld te zijn.
Daarom willen we het schepencollege alsnog overtuigen en een petitie opstarten. Indien wij voldoende handtekeningen kunnen verzamelen
van mensen die aangeven dat ze dit idee genegen zijn en vroeg of laat van dit systeem gebruik zouden maken, dan kunnen wij misschien
een tweede poging ondernemen om het schepencollege voortschrijdend inzicht bezorgen.
Geïnteresseerd? Surf naar /www.petities.com/pakjesautomaathooglede

Wist je dat ...
•

… de drie N-VA-gemeenteraadsleden zich kandidaat gesteld hebben voor het vaccinatiecentrum om het goede voorbeeld te geven?

•

… de meerderheid een ongunstig advies van Radar (onroerend erfgoed) over de sloop van
de klosstersite in Gits zomaar naast zich neergelegd heeft?

•

… de gemeenteraad nog altijd fysiek doorgaat niettegenstaande de burgemeester op sociale
media pleit om zich strikt aan de regels te houden?

Honden niet aan de leiband!
In juni 2019 voegde Kristof Pillaert een punt toe op de gemeenteraad: de aanleg van
een hondenloopweide. Dit is een afgebakend grasperk waarin honden in het bijzijn
van hun baasje zonder leiband kunnen rondrennen. Deze hondenloopweides winnen
in Vlaanderen alsmaar aan populariteit. Straks opent ook op onze gemeente (in de
Kleine Noordstraat) dit paradijs voor hondenliefhebbers. Een stap vooruit voor het
dierenwelzijn én het sociaal contact in onze gemeente.

hooglede-gits@n-va.be
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Music For Life: extra ondersteuning voor acties 2021
Sinds 2017 ondersteunde het gemeentebestuur op voorstel van N-VA-gemeenteraadslid Tomas De Meyer elk jaar
de goede-doel-acties van Music For Life van Studio Brussel. Voor iedere ingezamelde euro werd er nog een euro
bovenop gelegd met een maximum van 10 000 euro. Dit bleek al vele malen een goede stimulans te zijn om acties
op touw te zetten.
In coronatijden was het onmogelijk om acties te organiseren. Daarom was er ook geen Music
For Life in 2020. Maar er is goed nieuws! Op vraag van Tomas werd het budget van 10 000 euro
dat het gemeentebestuur hiervoor reserveerde in 2020 integraal doorgeschoven naar 2021. Zo is
er in december 2021 een budget van 20 000 euro beschikbaar voor extra ondersteuning.
Start alvast de plannen en de voorbereidingen voor jouw Music For Life-actie, het zal de moeite
lonen voor het goede doel. Want mensen helpen mensen!
Tomas De Meyer, gemeenteraadslid

Onevenwichtig woonbeleid leidt tot bouwwoede
De Vlaamse overheid vraagt aan elke
gemeente om een minimaal aantal sociale verhuurwoningen aan te bieden, het
zogenaamde bindend sociaal objectief.
Voor Hooglede-Gits gaat om het om
70 sociale huurwoningen. Dit cijfer
haalt onze gemeente al jaren, maar toch
komen er nog sociale woningen bij in de
Kleine Stadenstraat en op Sleihage.
In 2023 zal men 132 sociale huurwoningen hebben. Bijna dubbel zo veel
als Vlaanderen vraagt. De balans tussen
gewone woningen en sociale woningen

er daar sowieso al een tekort aan. Ook al
omdat dit een zeer mooie verbinding zou
zijn tussen de twee lagere scholen en het
speelplein Zoeber.
De gemeente kiest er echter voor om alles
vol te bouwen. Want naast deze sociale
woningen is er nog de zeer grote verkaveling in de Honzebroekstraat en plant
men nog een bijkomende verkaveling in de
Roeselarestraat. Nochtans beloofde deze
begint zo uit evenwicht te geraken. Vooral huidige meerderheid zwaar in te zetten op
in de Kleine Stadenstraat hadden wij liever ‘groen’. Luister naar mijn woorden, maar
kijk niet naar mijn daden …
een groenzone voorzien. In Hooglede is

Keuze voor CM-lokaal als dienstencentrum is
onbegrijpelijk

Belasting op jachtverloven:
pestbelasting?

De gemeente wil een dienstencentrum oprichten. Daar kunnen we zeker niet
tegen zijn. Dit stond ook in ons verkiezingsprogramma. Omdat men het dienstencentrum op de kloostersite in Gits wil bouwen, zal dit zeker nog enkele jaren
duren. Daarom wil men nu al starten met een antennepunt in Hooglede. Dat
kunnen we ook alleen maar toejuichen.

Tijdens de
budgetbesprekingen
in de
provincieraad
stelde fractievoorzitter
Kristof Pillaert
voor om de
belastingen op jachtverloven af te schaffen.
Wij zijn nooit een grote voorstander geweest
van deze belasting. Als het dan nog eens blijkt
dat de inkomsten van deze belastingen lager
liggen dan de kosten hiervoor, is de conclusie
snel gemaakt. Niettegenstaande deze gegronde
argumentatie ging de provinciale meerderheid
(CD&V, Open Vld en sp.a) hier niet op in. Ze
behouden liever een zinloze belasting, dan hun
ongelijk toe te geven.

Het gemeentebestuur wil daarvoor het vroegere CM-lokaal voor
25 jaar huren. Om dit te kunnen
betrekken, moet men evenwel
eerst nog enkele verbouwingen
doen. Als men weet dat het sociaal
huis binnenkort leeg komt te
staan, is dit een onbegrijpelijke
beslissing. Of het zou moeten zijn
dat enkele ‘bevriende’ mensen
hun centen hebben gestopt in
het vroegere CM-lokaal en zo
zeker zijn van hun inkomsten de
komende 25 jaar?

www.n-va.be/hooglede-gits
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels,
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie.
Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groepsimmuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmettelijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren.
Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ontzettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen
Vlamingen.
Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken.

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de
6,5 miljoen andere Vlamingen”
Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven.
Daar snakken we met z’n allen naar.”
014229

Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger

