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Wie zoekt, die vindt… of toch niet?
Veel gemeenten en steden zijn volop bezig om de diensten van het OCMW en de gemeente samen te brengen 
om hun bevolking nog beter te kunnen dienen. Het Hoogleedse schepencollege heeft echter andere prioritei-
ten. Welke? Die vraag speelt nu al vijf jaar lang. Ze willen bijkbaar een zoektocht voor onze inwoners organi-
seren.

Dienstverlening volledig gespreid
Ons mooi, nieuw en ruim gemeentehuis wordt leeggehaald en 
de dienstverlening wordt over de gemeente gespreid. Eerst werd 
de kinderopvang verstopt in het Huis van het Kind achter de 
nieuwbouw en nu verhuist ook de Dienst Vrije Tijd naar een an-
dere stek. In plaats van de nodige inspanningen te leveren om het 
Oorlogsmuseum te redden, moet de bibliotheek heringericht wor-
den om de medewerkers van de dienst Vrije Tijd in te huisvesten. 
Wat gebeurt er met de vrijgekomen ruimtes in het gemeentehuis? 
Wordt het niet te krap in onze bibliotheek? Wie is de volgende 
ambtenaar die van zijn/haar collega’s gescheiden wordt?

Geen voordelen voor de burger
Plan alvast je bezoek aan de gemeentelijk diensten goed op 
voorhand, doe je wandelschoenen aan en heel misschien vind je 
meteen de juiste helpende hand. Reken daarbij de extra kosten 
die gemaakt worden om deze spreiding te realiseren en zo weet je 
meteen wat de burgemeester en schepenen doen met uw centen 
van de belastingverhoging.

Het voordeel voor de burger? Enkele honderden extra stappen op 
de teller, maar in werkelijkheid heeft niemand hier iets aan. Vijf 
jaar lang kregen ze de macht die ze zo lang wilden, maar tot op 
vandaag is het resultaat mager, graatmager. Veel projecten gera-
ken maar niet afgewerkt en er staan geen nieuwe investeringen op 
de planning (behalve de Zoebersite).

Wie nog iets vernieuwends wil 
vinden. Die zal helaas moeten blijven 
zoeken.

Lode Vandenbussche
Afdelingsvoorzitter

Camperwagens aan Duits 
Kerkhof
In de gemeenteraad stelde Lode Vandenbussche voor 
om bij de verdere uitwerking van de site bij het Duits 
Kerkhof enkele extra voorzieningen te doen zodat het 
korte verblijfstoerisme (campers) van de ruimte gebruik 
kan maken.

Nu de werken toch niet afgewerkt geraken, kan er nog bijgestuurd 
worden: een douche, energievoorzieningen en wat verlichting zorgen 
ervoor dat dagtoeristen in mobilhomes kunnen genieten van het 
prachtig uitzicht bij het Duits Kerkhof. De schepen van Openbare 
Werken ging dit in overweging nemen.

N-VA Hooglede-Gits wenst iedereen een fantastische vakantie! 
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Eindelijk digitale 
aankondigingsborden?
Al bijna vier jaar vraagt Tomas De Meyer op de gemeenteraad 
om de aankondigingsborden langs de invalswegen van onze 
gemeente te vervangen door digitale alternatieven. Deze zijn 
goedkoper, milieuvriendelijker, gemakkelijker, moderner en 
veel efficiënter dan de huidige systemen. 

Toen de nieuwe schepen van Cultuur op de avond van de 
Affiche-awards een oproep deed aan de verenigingen om ‘op 
de digitale trein te springen’, dacht N-VA Plus dat hij eindelijk 
voor de nodige stappen zou zorgen. Helaas.

Daarom reikten wij de hand uit op de gemeenteraad van april. 
Als de schepen geen gehoor krijgt in zijn eigen college, dan 
zijn de tien mensen van N-VA Plus bereid om te helpen. Wij 
hopen dat er op deze manier eindelijk toch een klein lichtje in 
de duisternis begint te schijnen bij de meerderheid.

Fietstunnel: meerderheid schiet eindelijk in gang?
Op de gemeenteraad van mei vroeg de meerderheid ook aan de N-VA om een brief te ondertekenen aan 
minister van Mobiliteit Ben Weyts. In de brief werd de verwondering uitgedrukt dat er in het budget ’17-‘18 
nog geen bedrag is voorzien voor de fietstunnel. We hebben die brief alvast ondertekend, want ook wij wil-
len dat deze fietstunnel er komt.

Dit wordt verschoven naar …
Traditiegetrouw komt de meerjarenplanning voor op de 
gemeenteraad. Opnieuw worden heel wat van de budgetten 
verschoven naar 2018. Blijkbaar blijft het moeilijk om een 
planning op te maken. Zo stond er vorig jaar al in dat de 
computers in de computerklas van Wijzer dringend aan ver-
vanging toe waren. Een jaar later zien we dat dit nog niet zal 
worden uitgevoerd, want opnieuw verschuift de meerderheid 
dit budget. Ten slotte merken we ook op dat we alle hoop op 
een volwaardige markt op Sint-Jozef mogen laten varen. Niet-
tegenstaande de meermaals herhaalde belofte van de bevoegde 
schepen dat er bijkomende marktkramers klaar stonden om 
te komen naar de vrijdagse markt, zijn de budgetten hiervoor 
geschrapt. 

Gescheiden fietspad 
Gitsbergstraat

N-VA Plus is blij dat het dossier van het aan te leggen fietspad 
langs de Gitsbergstraat in een stroomversnelling komt. Het 
dossier werd door de vorige meerderheidsploeg (SAMEN) 
ongeveer acht jaar geleden ingediend. Eind 2012 was de 
definitieve toekenning van de subsidiëring door het Fiets-
fonds (gezamenlijk initiatief van de Vlaamse overheid en de 
provincies) een feit. Vijf jaar later heeft de huidige bestuurs-
ploeg eindelijk ook de noodzakelijke grond verworven en kan 
er effectief gestart worden met de werken. 

 Hopelijk kunnen we binnenkort de schitterende Gitsberg   
    veilig en vlot op- en affietsen.

Hoewel Kristof Pillaert al verschillende malen had aangegeven in de 
gemeenteraad dat de meerderheid mocht rekenen op onze steun in dit 
dossier, was dit de eerste keer, na meer dan twee jaar, dat ze de hand 
hebben uitgestoken. Een maand eerder vroeg Kristof ook aan de be-
voegde schepen hoe het nu zat met de timing. Daarop antwoordde hij 
dat dit iets zou zijn voor 2019 of 2020. Jammer dat de schepen in 2013 
tegen beter weten in besliste om bijkomende studies te laten uitvoeren. 
Had men toen verder gewerkt op het kleine studiebedrag dat werd toe-
gekend, was de realisatie al veel dichterbij. Of hoe je jezelf in de eigen 
voet kan schieten.
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MUG-helikopter verder 
ondersteunen
Enkele maanden terug was de interventie van de MUG-helikopter 
nodig in onze gemeente. Gelukkig voor de betrokkene waren er 
geen ernstige gevolgen. In 2016 moest de MUG-helikopter ook al 
eens landen op ons grondgebied. Daarom vroeg Kristof Pillaert 
of er niet kon nagedacht worden om een bijdrage te geven aan 
deze vzw. Heel wat gemeenten in onze provincie doen dit ook. De 
gemiddelde bijdrage is 15 cent per inwoner. Als antwoord geraakte 
de burgemeester niet verder dan ‘we gaan eens zien wat er vroeger 
gebeurde’. Een positief voorstel wordt dus blijkbaar op weinig animo 
onthaald. Ook als het gaat om het leven van onze eigen burgers.

Waarom was er op 23 april 
geen Erfgoeddag?
Op 23 april was er overal in Vlaanderen Erfgoeddag.  Een 
dag waarop het cultureel erfgoed in de kijker wordt gezet.  
Erfgoedcel Terf, een intergemeentelijke vereniging, coördi-
neert deze dag in onze regio. Via ons belastinggeld, 12 000 
euro per jaar, krijgt deze Erfgoedcel de nodige middelen. 
Ze organiseerden in 6 van de 7 aangesloten gemeenten iets 
rond Erfgoeddag, maar onze gemeente was daar niet bij.
Aangezien wij hier ook voor betalen, vroegen we de 
bevoegde schepen hoe dit kwam. Er volgde een heel vaag 
antwoord waarbij hij het had over onduidelijke afspraken, 
laattijdige communicatie. Zelfs de komst van de bisschop 
lag volgens hem aan de basis.

N-VA wil veiligere 
schoolomgeving! 

De N-VA vroeg al verschillende malen om de parkings 
aan de schoolomgevingen vrij te houden en goed te 
communiceren naar de buurtbewoners bij wegenwerken. 
De meerderheid  van CD&V, Open Vld, Groen en Samen 
Sterk hebben hier blijkbaar geen oren naar. De bereikbaar-
heid van de Zonnebloem, de Gemeenteschool, de Kunst-
academie en de Boomgaard is door werken links en rechts 
de laatste tijd sterk verminderd. Ouders, leerkrachten en 
personeel kunnen nog moeilijk parkeren in de omgeving. 
Wij deden al verschillende keer constructieve voorstellen 
om deze problematiek aan te pakken. Wil of kan men 
niet? Of erger, maakt men er een politiek spelletje van? We 
kunnen enkel vaststellen dat alles terug is zoals het hoort, 
jammer genoeg wel tijdens de vakantie als de parking niet 
meer nodig is. In elk geval luistert men tot op vandaag niet 
naar deze verzuchtingen, laat staan dat men er iets aan 
doet…

Oorlogsherdenking in 
Hooglede-Gits: Duidelijke 
NEEN van de meerderheid
De eerste tussenkomst van kersvers schepen van Toerisme 
en Cultuur in de gemeenteraad was het sluiten van het 
gemeentelijk oorlogsmuseum. Juist in de jaren dat het oor-
logstoerisme in onze regio ongekende hoogtes aanneemt, 
beslist het schepencollege om deze permanente boeiende 
tentoonstelling stop te zetten. In de plaats moet een soort 
vrijetijdshuis komen waar onder meer de dienst vrije tijd 
zal zitten, dus ook toerisme. De N-VA is alvast benieuwd 
en kijkt samen met u uit naar de meerwaarde die deze 
beslissing met zich mee zal brengen.
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.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:     /     /


