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Nieuwe bestuursploeg is er klaar voor
Op de algemene ledenvergadering van 21 april werd Jan Pille (55 jaar) unaniem verkozen als afdelingsvoor-
zitter van N-VA Avelgem. Jan Pille is werkzaam in de ICT-afdeling van een transportbedrijf. Hij woont met 
zijn vrouw Conny Rogie en hun twee kinderen in Bleekveld Avelgem. Hij houdt van voetbal en is lid van 
Natuurpunt. Politiek op ieder niveau is een passie.

Jan Pille: “Ik kijk uit naar het voorzitterschap. Ik stond aan de 
wieg van onze afdeling, en was het voorbije jaar voorzitter ad 
interim. Deze bevestiging doet deugd, maar betekent ook dat ik 
samen met het nieuwe bestuur een versnelling hoger zal schake-
len om onze partij lokaal verder uit te bouwen en stevig te ver-
ankeren naar 2018 toe. De nieuwe ploeg is er volledig klaar voor. 
Samen gaan we streven om de Avelgemse kiezers in oktober 2018 
opnieuw een alternatief te bieden! We zullen ons oor te luisteren 
leggen bij de inwoners, organisaties en economische spelers in 
onze gemeente. N-VA Avelgem zal niet weg te denken zijn uit het 
straatbeeld van Avelgem. Dit moet leiden tot een uitgebouwd en 
ambitieus programma voor de verkiezingen van 2018“.

Ondervoorzitter wordt Efraïm Deman. Daarnaast werden nog 
drie bestuursleden verkozen: Yves Spillebeen, Günther Van-
maercke en Patrick Michiels. Tijdens de eerste vergadering van 
de nieuwe bestuursploeg werden de functies toegewezen. De 
bestuursverkiezingen vonden plaats in aanwezigheid van Virgi-
nie Terrier, bewegingsverantwoordelijke van West-Vlaanderen, 
en Johan De Poorter, ondervoorzitter van het arrondissement 
Kortrijk-Roeselare-Tielt.

Moederdagactie was  
schot in de ‘roos’ 
Onze afdeling heeft op 12 mei 
opnieuw vele moeders in de 
bloemetjes gezet. Dit jaar waren 
het geen rozen maar gerbera’s. 
We deelden 200 bloemen uit 
op de wekelijkse markt en in de 
winkelstraten. We gaven een 
bloem met een boodschap, want 
we willen de mama’s graag een duwtje in de rug geven. Wij 
zagen vele blije gezichten en daar doet de N-VA het voor. 
De moeder met het winnend hartje 184 kan haar mooie 
prijs afhalen bij de voorzitter thuis. (na 19 uur in de week).

Hang de Vlaamse Leeuw uit!
Hang op 11 juli de Vlaamse 
leeuwenvlag uit en stuur een 
foto naar jan.pille@n-va.be. We 
plaatsen deze foto’s op de Face-
bookpagina van N-VA Avelgem. 
Naast een geschenk voor de foto 
met de meeste likes op 14 juli 
om 12 uur, zal N-VA Avelgem 
op de Vlaamse feestdag de hele 
gemeente doorkruisen. Wappert 
de Vlaamse vlag aan uw woning, 
dan krijgt u van ons eveneens 
een leuke attentie!

 V.l.n.r.: Virginie Terrier, Yves Spillebeen, Efraïm Deman, Jan Pille, Günther Vanmaercke, Patrick Michiels, Johan De Poorter.
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N-VA Avelgem heeft een  voor dieren
Ook in Avelgem hechten we steeds meer belang aan het welzijn van dieren. 
Maar liefst 92 procent van de Vlamingen vindt dierenwelzijn voor huisdieren 
belangrijk tot zeer belangrijk en maar liefst 86 procent deelt deze mening 
ook over consumptiedieren. Huisdieren vormen een belangrijk onderdeel van 
het gezin, maar we denken ook steeds meer na over wat op ons bord ligt en 
willen een humane behandeling voor alle levende dieren.

Met Ben Weyts als eerste Vlaamse minister van Dierenwelzijn wordt deze materie voor het 
eerst serieus genomen en sterk gevolgd in Vlaanderen. N-VA Avelgem zorgt ook voor een 
samenleving waar dieren met respect behandeld worden. 

Concreet betekent dit dat we:
  toezien op de toepassing van gewestelijke initiatieven rond 

o.a. het zwerfkattenbeleid zoals het kattenplan. Door dat 
plan is het nu verplicht om jonge katjes te identificeren en te 
steriliseren voor verkoop;

  voorstander zijn van een kordate aanpak van dieren- 
mishandeling;

  tegen onverdoofd slachten zijn;
  voorstander zijn van extra sensibilisering rond castratie en 

sterilisatie van (zwerf-)
katten en het probleem 
rond broodfokkers 
aanpakken;

  tegen elke vorm van onnodig dierenleed zijn;
  een aanspreekpunt willen zijn voor vrijwilligers om zo te 

kijken wat er beter kan in onze gemeente;
  via de sociale media (Facebookpagina “Je bent van Avelgem 

als…”) verloren gelopen dieren terug bij de rechtmatige  
eigenaar proberen te brengen.

Politiezone MIRA  
wil cameraschild
Na de zone 
VLAS is de 
politiezone 
MIRA (Anze-
gem, Avelgem, 
Spiere-Hel-
kijn, Ware-
gem, Zwe-
vegem) van 
plan een eigen 
cameraschild 
te creëren. 

Het grootste 
aantal camera’s 
met nummer-
plaatherkenning 
(ANPR-came-
ra’s) komt op 
het grondgebied 
Waregem, vooral aan het op- en afrittencom-
plex met de E17. Een ANPR neemt een foto van 
de nummerplaat. In enkele seconden kan die 
nummerplaat gelinkt worden aan een aantal 
databanken, zodat de politie indien nodig snel 
en gepast tussenbeide kan komen. 

Dit zal ongeveer 150 000 euro kosten. De poli-
tiezone coördineert de aankoop, maar het zijn 
de besturen die betalen. De kleinste gemeentes 
doen ook hun duit in de zak (20 000 euro). Zoals 
Anzegem die er twee zal plaatsen (in Kaster en 
Vichte), Zwevegem twee en Spiere-Helkijn één.

Verkeersborden 50 km/u Leynseelstraat verdwenen

Bij het in voege treden van de nieuwe norm van 70 km/u buiten de bebouwde 
kom werden op de N8 ter hoogte van de Leynseelstraat borden van 50 km/u  
geplaatst. Op vraag van N-VA Avelgem waarom die weer verdwenen zijn,  
antwoordde het agentschap Wegen en Verkeer dat er bij het opstellen van het  
provinciaal snelheidsplan voor dit stuk gewestweg een communicatiefout geslo-
pen is. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft ten onrechte borden met snel-
heidsbeperking tot 50 km/u geplaatst. Na het signaleren van deze fout door  
de gemeente heeft AWV zo snel mogelijk de borden weggenomen.  
N-VA Avelgem vindt dat een gemiste kans.

Veel succes met de examens!
De N-VA duimt alvast 
voor alle ijverige studen-
ten in deze examenperi-
ode en wenst jullie veel 
succes. Ten slotte wensen  
we iedereen nog een 
deugddoende vakantie.

 Maar zoals gewoonlijk, moet 
Avelgem het buitenbeentje zijn. 
Avelgem houdt namelijk nog 
de boot af en teert verder op 
de eigen bewakingscamera’s. 
Eén groot verschil: zij brengen 
uitsluitend openbaar domein 
in beeld.

 Günther Vanmaercke
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Nieuws uit de gemeenteraad
  De gemeenteraad heeft principieel beslist om de resterende vleugel 

van de voormalige Scheldeburcht in de Kasteelstraat aan te kopen.

  Als gevolg van de gewijzigde toegangsreglementen containerpark 
daalde de retributie voor de toegang tot het containerpark met maar 
liefst 51 procent ten opzichte van 2015 zijnde met 35 930 euro. 

  Het parkeerbedrijf dat de controle uitvoert op de blauwe zone betaal-
de in 2016 een jaarbijdrage van 28 000 euro.

  De uitstaande gemeentelijke schuld bedroeg op 31 december 2016  
2 204 304 euro.

Containerpark na vele omzwervingen 
terug thuis?
Op de gemeenteraad van 24 april wilde de oppositiepartij ‘Ge-
meentebelangen’ weten, op basis van een artikel in ons vorig 
informatieblad, of de genoemde alternatieve locaties terug 
worden opgenomen in de lijst van locaties waar het contai-
nerpark zou gevestigd kunnen worden. Het antwoord van de 
burgemeester was duidelijk. 

Deze locaties komen niet meer in aanmerking voor inplanting 
van het nieuwe containerpark. De N-VA vraagt zich af wat de 
alternatieven dan zijn voor een gemeente met meer dan 10 000 
inwoners. Door het nieuwe uitvoeringsplan huishoudelijk afval 
en gelijkaardig bedrijfsafval laat men de lokale besturen de keuze 
tussen een inwonersnorm of een afstandsnorm. Dus ofwel 
voorziet men in een eigen park (in eigen beheer of beheerd door 
de intercommunale IMOG), ofwel construeert men een ‘inter-
gemeentelijk’ recyclagepark, zodat dat de inwoners daar terecht 
kunnen. De beslissing zal vlug genomen moeten worden want 

men heeft een tijdelijke verlenging van de milieuvergunning voor 
het huidige containerpark tot 2020. Indien voldaan wordt aan 
de norm opteert N-VA Avelgem voor de afstandsnorm. Of komt 
de burgemeester op zijn woorden terug om het containerpark te 
herlokaliseren en zal de huidige locatie na 2020 behouden blijven 
nu de aankoop van de eigendom naast de parking van de politie-
diensten overwogen wordt?

Bijna 1,9 miljoen euro 
voor sociale woningen
Nooit eerder werd er in onze provincie zo fors geïnvesteerd 
in sociale woningen als tijdens de huidige regeerperiode. Een 
bedrag van 363,8 miljoen euro, goed voor 3 434 bijkomende 
sociale woningen en renovaties. Vlaams minister van Wonen 
Liesbeth Homans investeerde de voorbije drie jaar bijna 1,9 
miljoen euro in Avelgem  voor de renovatie van 37 woningen.

N-VA Avelgem ijvert al lang voor méér en betere sociale wo-
ningen. Inzetten op renovatie is noodzakelijk. Te veel huur-
ders betalen te hoge energiekosten omdat hun woningen niet 
voldoen aan de huidige energienormen. Met deze investerin-
gen wordt de kwaliteit van de woningen drastisch verbeterd 
en wordt de energiefactuur voor de huurders aanzienlijk 
verlaagd. Bovendien wordt er zowel bij nieuwbouw als bij re-
novatie extra aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de 
woning. Dat is erg belangrijk, niet alleen voor personen met 
een beperking, maar ook voor ouderen, die daardoor langer in 
hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Negatief rapport voor  
Scheldebrug in Kerkhove

19 bruggen over waterlopen in West-Vlaanderen waaronder de 
brug over de Schelde tussen Kerkhove en Kluisbergen kre-
gen een negatief inspectieverslag. Dat betekent concreet dat 
de bruggen hersteld of in het slechtste geval gesloopt moeten 
worden. De Vlaamse overheid hanteert strenge criteria voor de 
veiligheid van bruggen. Zo moet de Kluisbergenbrug dringend 
hersteld worden.



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

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


