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Fier op  
eigen streek
Wanneer ik dit voorwoord schrijf, 
heb ik net een mooi weekend met 
vrienden achter de rug in Poperinge. 
Mij moet je niet overtuigen om 
dichtbij huis een zeer aangename 
tijd te beleven. In de eigen streek 
vinden we alles wat we nodig 
hebben.
We mogen fier zijn op onze eigen 
streek, onze gemeente en ons 
Vlaanderen. We moeten er ook 
voor zorgen dat dit in de toekomst 
zo blijft. Daarvoor zijn politici nodig 
die de noden van de mensen en 
hun streek kennen alsook bereid 
zijn zich volledig in te zetten voor 
ons eigen erfgoed. Jammer ge-
noeg bestaat er niet overal begrip 
voor die betrokkenheid, bezorgd-
heid en fierheid van de inwoners.
Ook in onze eigen gemeente mag 
de huidige bestuursploeg wat 
meer fier zijn op onze mooie  
gemeente. Ondersteun het 
toerisme, zorg dat streekgenoten 
goesting krijgen om naar Gits en 
Hooglede te komen. Toon meer 
ambitie en durf fier te zijn!
Voor N-VA is identiteit alvast één 
van de speerpunten. Wij zij fier op 
onze streek, onze gemeente, ons 
Vlaanderen.

Lode Vandenbussche
afdelingsvoorzitter

Meerderheid gebroken in Hooglede-Gits

In de gemeenteraad van september werd duidelijk dat de huidige meer-
derheid eigenlijk geen meerderheid meer is. Eén zetel op overschot blijkt 
na vijf jaar niet meer voldoende. Dat kwam tot uiting toen N-VA Plus 
het voorstel indiende om subsidies te voorzien voor een mughelikopter. 

Mei
Tijdens de mondelinge vragen op de 
gemeenteraad van mei vroeg N-VA- 
gemeenteraadslid Kristof Pillaert of de 
gemeente subsidie kon voorzien voor de 
mughelikopter. De aanleiding voor deze 
vraag was een ongeval op Hoogleeds 
grondgebied waarbij de mughelikopter 
werd opgeroepen. “Verschillende gemeen-
ten in het omliggende voorzien hier alvast 
een jaarlijks bedrag. Ik denk dat onze 
gemeente niet kan achterblijven”,  
argumenteerde Pillaert. Burgemeester  
Demaré zei dat men het zou bekijken, 
maar liet al duidelijk verstaan dat ze dit 
voorstel niet genegen waren.

Juli
Op de gemeenteraad van juli antwoordde 
de burgemeester dan dat men niet zou 
ingaan op het voorstel van N-VA Plus. Dit 
was evenwel buiten de gemeenteraads- 

voorzitter gerekend. “Door de bouw van 
het nieuwe ziekenhuis zal het te lang 
duren vooraleer een mugwagen pakweg 
tot op Sint-Jozef is.” Daarmee bevestigde 
hij dat hij het punt van N-VA Plus wel zou 
steunen. Fractievoorzitter Pillaert reageer-
de verheugd en zei dat hij met plezier het 
punt zou uitwerken tegen de volgende 
gemeenteraad.

September
Om de interne verdeeldheid binnen de 
meerderheid te camoufleren, heeft ze dan 
zelf maar het punt op de agenda gezet. Zo 
probeerde de meerderheid te doen of dat 
het haar voorstel was. Diezelfde meerder-
heid die eerder het voorstel nog naar de 
prullenmand verwees. N-VA suggererende 
nog om de subsidie voor de mughelikopter 
op te trekken van 1 250 euro naar 1 500 
euro, maar dat werd helaas weggestemd.

 Dankzij het aandringen van N-VA komt er een subsidie 
voor de mughelikopter.
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N-VA hekelt lakse houding van de meerderheid
Jammer genoeg reageert de meerderheid niet altijd even kordaat.
Een overzicht:

Nieuwe vleugel woonzorgcentrum Ter Linde

De nieuwe vleugel van het woonzorgcentrum Ter 
Linde is sinds enkele maanden in gebruik, tot grote 
tevredenheid van bewoners, familie en personeelsleden.

Wachtlijst weggewerkt
Tevens is met de ingebruikname van deze vleugel de wachtlijst 
van ons woonzorgcentrum gevoelig gereduceerd. Daarmee is 
maar al te duidelijk aangetoond dat dit project, gelanceerd door 
N-VA Plus onder impuls van Wim Vansteelant, meer dan een 
noodzaak was. 

Blijven zoeken naar optimalisatie
Maar met de ingebruikname van deze nieuwe kamers werd het 
verschil met de oudste kamers in de B-vleugel van het woon-
zorgcentrum echt wel confronterend. Daarom heeft de voltallige 
N-VA Plus-fractie in de OCMW-raad van oktober zijn goed-
keuring gegeven aan het project om deze 46 kamers grondig te 
verbouwen.
Uiteraard moeten hiervoor nog enkele stappen gezet worden. 
Met de opstart van dit dossier zorgen we er mee voor dat ons 
woonzorgcentrum opgewassen blijft tegen de uitdagingen van 
de toekomst.

 Ook 46 oude kamers worden in de toekomst 
grondig vernieuwd.

 Gemeenteraadslid Tomas De Meyer 
vroeg al meer dan een jaar geleden om 
de vuile en obscene graffiti aan de trap 
aan het dokterskabinet en de Gulden 
Zonne te laten weghalen. Helaas is het 
nog altijd niet gebeurd.

 Muur langs trage weg tussen Nieuwkerkestraat - Ieperstraat.
Al in 2014 meldden we op de gemeenteraad dat de muur 
tussen de Nieuwkerkestraat en de Ieperstraat tot gevaarlijke 
situaties leidt. Nadat er onlangs weer een melding kwam op 
Facebook heeft men nu eindelijk de veiligheid gegarandeerd. 
Mooi oogt het niet, maar er is vooruitgang merkbaar.
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Provincies op dieet
Op woensdag 21 juni keurde het Vlaamse Parlement 
de halvering van het aantal provincieraadsleden goed. 
De N-VA-provincieraadsfractie en fractievoorzitter 
Kristof Pillaert is uiteraard tevreden met deze beslissing.

Minder mandaten
Concreet voor West-Vlaanderen zullen er nog 36 raadsleden zijn 
in plaats van 72 raadsleden. Het aantal gedeputeerden daalt van 
zes naar vier.

Fractievoorzitter Kristof Pillaert: “Dit is een goede zaak, al 
mocht de afslanking voor ons nog veel verder gaan. We hebben 
een compromis gesloten met de coalitiepartners in de Vlaamse 
Regering en zijn akkoord gegaan met een afslanking, maar in 
principe willen we op termijn de provincies laten verdampen.” 

Takenpakket verschuift
Het is logisch dat er maar 36 raadsleden meer zullen zijn in 2019, 
want er zullen ook minder bevoegdheden zijn. Alle persoonsge-
bonden bevoegdheden zoals Cultuur, Welzijn en Sport worden 
overgeheveld naar Vlaanderen of naar de gemeenten.

“We stellen vast dat de provincie nog steeds een subsidiemachi-
ne is”, zegt Kristof. “Meer dan 150 organisaties krijgen jaarlijks 
steun van de provincies, zonder dat er zelfs een subsidieregle-
ment aanwezig is. Dat kan niet. Verder willen we dat de ge-
loofsgemeenschappen in de toekomst hun subsidies krijgen op 
Vlaams niveau.”

De Verandering Werkt
“We zijn verwonderd dat de oppositie in het Vlaams Parlement 
zich heeft onthouden bij de stemming. Alle politieke partijen 
willen het aantal politieke mandaten laten dalen, maar het is de 
N-VA die het ook effectief realiseert. Op provinciaal niveau mag 
voor ons de provinciale partijfinancie-
ring gehalveerd worden vanaf 2019. Dit 
is nog steeds niet in orde gebracht door 
de huidige meerderheid.”

  Kristof Pillaert  
N-VA-fractievoorzitter provincieraad

 Ook over het onthaalpaviljoen aan de 
Duitse militaire begraafplaats berichtten 
we al meermaals. Na 5 jaar komt er 
blijkbaar eindelijk vooruitgang in de 
zaak. Afgewerkt is het nog niet en de 
oorlogsherdenking hebben we gemist, 
maar we leven op hoop.

 In 2014 deden we het voorstel om digitale aankondigingsborden  
te installeren. Ze zijn gratis te gebruiken door verenigingen. 
Eindelijk merken we nu dat die borden ingeschreven staan in de 
begroting. De borden zelf zijn er nog niet, maar het geld wordt toch 
al voorzien.



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

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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