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Voorwoord
Vijf jaar geleden werd een nieuwe, krappe, meerderheid 
geïnstalleerd. CD&V, Samen sterk en Open VLD besloten 
samen om een nipte meerderheid te vormen. Dat ze daarbij de 
grootste partij (N-VA Plus) aan de kant lieten staan, vonden zij 
meer dan terecht. Wiskundig gezien hadden ze gelijk, maar de 
manier waarop heeft veel mensen zwaar ontgoocheld.

Na vijf jaar wordt het vrij duidelijk dat goed besturen niet 
aan deze meerderheid besteed is. Daarover verschenen al 
meermaals artikels in eerdere edities van dit blad. Ook deze 
keer leest u nog maar eens dat ze duidelijk niet wil leren uit 
haar fouten. Van de zelfverklaarde enthousiaste coalitie, zo-
als de burgemeester vijf jaar geleden liet optekenen, blijft er 
bitter weinig over. Van hun (weinige) realisaties herinneren 
veel mensen zich vooral nog de forse belastingverhoging en 
de drie schepenwissels in evenveel jaar.

Een palmares waar ikzelf alvast niet trots op zou zijn. 

In oktober 2018 beslist u opnieuw over het gemeentebe-
stuur voor de komende jaren. Een gemeentebestuur dat wat 
ons betreft de ambities gerust wat hoger mag leggen. Zoals 
wij ook de afgelopen vijf jaar hebben gedaan, houden wij u 
op de hoogte van onze plannen. U hoort van ons ! 

Maar eerst wens ik namens N-VA Hooglede-Gits alle inwo-
ners van Hooglede en Gits een vreugdevolle eindejaarspe-
riode toe. Een nieuw jaar vol persoonlijk geluk. Een jaar vol 
gezondheid. Een jaar met ambitie. 
Een jaar waarin u uw wensen  
realiseert. Een jaar van verstandige 
keuzes. Een gelukkig 2018!

  Kristof Pillaert,  
Gemeenteraadslid

Verdubbel je gift voor Music For Life!
Dankzij een voorstel van ons gemeenteraadslid Tomas De Meyer worden alle acties van Music 
For Life (MFL) 2017 extra ondersteund in Hooglede en Gits.

Als gewezen schepen 
werkte Tomas al eens 
een gelijkaardig systeem 
uit voor noodhulp aan 
het door aardbevingen 
getroffen Haïti. Aangezien 
er toch een gemeentelijk 
budget voorzien is om aan 
humanitaire acties en ont-
wikkelingssamenwerking 
te spenderen, vroegen wij 
ons af: waarom dan eens 
niet dicht bij huis?

 
Op deze manier stimuleert het gemeentebestuur inwo-
ners en verenigingen om ook een actie op touw te zetten 
én sporen we iedereen aan om te storten voor MFL 2017. 
Zowel minderbedeelden in eigen regio, mensen met 
bepaalde ziektes en/of beperkingen, wetenschappelijk 
onderzoek, dierenbescherming, algemeen welzijn, vierde 
wereld, en zo veel meer… worden door MFL gesteund. 
De volledige lijst is terug te vinden op www.stubru.be.
 

Wat kan u concreet doen ?
Eerst en vooral een goed doel voor Music for Life in onze 
gemeente steunen. Nadat u geld heeft gestort, zal het 
gemeentebestuur hetzelfde bedrag nog eens overschrijven 
naar uw goed doel. Het totale maximumbedrag dat de 
gemeente schenkt is  10 000 euro. Hou alvast de gemeen-
telijke nieuwsbrief goed in de gaten. Daar vindt u alle 
informatie terug die u nodig heeft om uw inzamelbedrag 
te laten verdubbelen. Nog vragen? Mail dan naar tomas.
demeyer@telenet.be. Hij zal u graag voort helpen.

VRIJDAG 30 MAART 2018                    VANAF 17.30 UUR
DE GULDEN ZONNE, MARKT HOOGLEDE

inleg: € 1,25
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N-VA Hooglede-Gits wenst u fijne feestdagen!
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Burgemeester heeft meerderheid niet meer in de hand
Op de gemeenteraad van november waren chaos en onduidelijkheid troef. Of het nu gaat om verkiezings-
borden of AED-toestellen: de meerderheid raakt er niet over eens. De N-VA roept op tot bezinning.

Borden of geen borden 
Op de agenda stond een punt over het al dan niet plaatsen 
van verkiezingsborden. Iedere fractie werd naar haar mening 
gevraagd. De burgemeester beet de spits af met te zeggen dat 
we best eens zouden samenkomen met de koptrekkers van alle 
lijsten. Volgens haar zou dit ergens halfweg september 2018 zijn. 

Het lijkt ons alvast veel te laat om dan nog beslissingen te 
nemen over dat onderwerp. Open Vld wil sowieso wél verkie-
zingsborden. Samen Sterk viel uit de lucht en wilde er graag 
nog eens over vergaderen. De voorzitter zelf wou dan weer 
duidelijk géén verkiezingsborden meer in het straatbeeld. 
 
Toen ook de mening van N-VA-PLUS werd gevraagd, ant-
woordde Kristof Pillaert gevat dat onze mening hier van geen 
tel meer is. “Probeer eerst maar eens samen te zitten met de 
meerderheid om een eensgezind standpunt te bepalen en kom 
dan nog eens terug naar de raad.” 

Meerderheid zonder hartslag
N-VA-PLUS agendeerde een bijkomende aankoop van 5 
AED-toestellen. Deze defibrillatoren kunnen levens redden 
bij hartstilstand. Vooral op plaatsen waar veel aan sport wordt 
gedaan, zijn deze toestellen nodig. 

Er volgde opnieuw een resem van onduidelijke en onsamen-
hangende redeneringen bij de meerderheid. De voorzitter was 
voorstander en pleitte zelfs voor een ‘mobiel’ toestel. CD&V en 
Open Vld stemden het weg. Uiteindelijk stemden N-VA Plus 
en de voorzitter voor. De meerderheid stemde té verdeeld en zo 
werd het agendapunt definitief goedgekeurd. 

Deze meerderheid is eigenlijk geen meerderheid meer. Ge-
meenteraad na gemeenteraad stellen we vast dat ze niet met 
elkaar overleggen, niet in staat zijn om een gezamenlijk 
standpunt in te nemen en vooral niet weten hoe ze moeten 
stemmen.

Gemeentelijke app eindelijk beschikbaar 
Al in de gemeenteraad van mei 2013 stelde N-VA-raadslid Tomas De Meyer voor om een 
smartphone-app uit te werken als nieuw gemeentelijk communicatie- en informatiemiddel. Zo 
kan men op een snelle manier zowel inwoners als bezoekers van onze gemeente informeren 
over wegenwerken, omleidingen, plotse gebeurtenissen, openingsuren, evenementen, toeristi-
sche info enzovoort.
 
Het resultaat is de “Hooglede-app”. De app kan gratis gedownload worden van Google Play 
voor Android of de App Store van Apple.
 
Tomas De Meyer: “Spijtig dat de uitwerking alweer 4 jaar moest duren. Het typeert de huidige 
meerderheid. Maar laat ons blij zijn met het resultaat. Ik hoop dat veel verenigingen hiervan 
zullen gebruik maken en vooral dat veel inwoners de app downloaden. Als de gemeentelijke 
administratie er dan nog voor zorgt dat de aangeboden informatie volledig, correct en up-to-
date is, kan dit een waardevol instrument zijn voor de toekomst.”

N-VA Hooglede-Gits wenst  
u een prettige Kerst!
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Zorg
- Nieuwe vleugel rust- en verzorgings-

tehuis Ter Linde

- De Sleedoorn + doorgangswoningen 
OCMW op Sleihage

- Sociale appartementen Bruggestraat 
en Hogestraat

- Sociaal bouwproject op de hoek 
Bruggesteenweg - Stationsstraat

- Nieuwe sociale huurwoningen De 
Mandel in de Amersveldestraat

Mobiliteit
- Gescheiden fietspad Gitsbergstraat 

(hopelijk starten de werken in 2018)

Erfgoed
- Herdenking WO I: kerktoren Hoog-

lede, Duits kerkhof,… (wel hebben 
we het oorlogstoerisme gemist door 
het getalm van de meerderheid rond 
het project Duits kerkhof)

Infrastructuur
- Verdere afwerking vernieuwing ’t 

Cringhene (jeugdlokalen + sportac-
commodatie)

- Nieuwe vleugel gemeenteschool

Aangebracht op de gemeenteraad: 

Mobiliteit
- Parkeerkaart voor zorgverstrekkers 

(de promotie hierrond liet echter te 
wensen over)

- Vernieuwen wandel- en voetpaden 
Lindenwijk

Zorg
- Steun aan de MUG helikopter
- De aankoop van 5 bijkomende 

AED-toestellen
- De erkenning en promotie van de 

European Disability Card

Vrije tijd
- Aanpak van de looppiste op Dominiek 

Savio

- Een elektronisch reserveringssysteem 
met plaatstoewijzing voor de Gulden 
Zonne, gratis voor verenigingen

Informatie
- Aankopen en plaatsen van digitale 

aankondigingsborden
- Een gemeentelijke app voor smart- 

phones: de Hooglede-app

Mensen
- Toegang tot containerpark voor 

mensen van buiten onze gemeente 
waarvan hun ouders in de gemeente 
wonen of overleden zijn.

- Aanleg van een Sterretjesweide op 
het kerkhof om ook de ongeboren 
kindjes een laatste rustplaats te geven

- In kaart brengen en digitaliseren van 
ligplaatsen op de kerkhoven

Erfgoed
- Klaprozen zaaien (omdat we de her-

denking hebben gemist, was dit een 
goed alternatief. Tot op vandaag zien 
we hier nog niet veel van.)

N-VA voert een positieve en constructieve oppositie:  
de bewijzen op tafel
Voor sommige mensen staat in de oppositie zitten gelijk aan kritiek geven. Dat dit bij N-VA-PLUS in Hooglede-Gits niet het geval 
is, hebben we de afgelopen vijf jaren mooi bewezen. Om dat duidelijk te maken, sommen wij graag even onze realisaties vanuit de 
oppositie op. Ofwel zijn het zaken die reeds beslist werden in de vorige legislatuur (toen wijzelf de meerderheid vormden) ofwel 
zijn dit punten die wij vanuit de oppositie op de agenda hebben geplaatst.

Gestart of beslist in de vorige legislatuur:



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
Î   ons pensioensysteem verbeteren,
Î   de vereenzaming tegengaan,
Î   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
Î   actief ouder worden,
Î   een gevarieerd zorgaanbod,
Î   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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