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BOSSUIT - KERKHOVE - 
OUTRIJVE - WAARMAARDE

Jaarmarkt 2017 Avelgem opnieuw 
hoogvlieger

Meerdere Avelgemse verenigingen en zelfstandigen hebben er voor ge-
zorgd dat de jaarmarkt ook dit jaar weer een topdag werd. Door het 
mooie weer en de frisse aanpak van de organisatoren #8580, kwam er 
opnieuw heel wat volk opdagen. Ook wij tekenden present.

Voor de eerste maal had N-VA Avelgem een 
stand op de jaarmarkt. Via deze weg willen 
we iedereen die dat mede mogelijk gemaakt 
heeft hartelijk danken. 

We deelden honderden chocolaatjes uit met 
het opschrift ‘N-VA heeft een hart voor 
Avelgem’. Voor de jongeren hadden we een 
visspel en suikerspin voorzien. Anderen 
konden een gokje wagen: we hadden een 
bokaal gevuld met geldmuntjes. Diegene 
die het bedrag het dichtst kon benaderen, 
won een mooie prijs. De winnaar kreeg 
dan ook inmiddels een mooi pakket thuis 
bezorgd.

U kon ook lid worden van de N-VA, iets 
wat meerdere inwoners deden. Sommigen 
kwamen kennis maken met onze afdeling, 
stopten even voor een babbeltje of infor-
meerden naar hete hangijzers in de lokale 
of nationale politiek. En dat alles met een 
glaasje cava, een lekker biertje of iets fris in 
de hand. 

Het enthousiasme van de bezoekers geeft 
ons weer extra kracht om het werk en de 
weg naar verandering in Avelgem verder te 
zetten. Openheid en participatie, daar gaan 
we voor.

Beste inwoner, 

In ons huis-aan-huisblad van april 
2017 sprak ik over de democratie. 
De democratie staat wereldwijd 
onder druk. Ook in onze gemeen-
te is er op dit vlak nog ruimte voor 
verbetering. De inwoners van ons 
Avelgem worden bijvoorbeeld te 
weinig betrokken en gehoord bij 
de besluitvorming. 

Op 14 oktober 2018 krijgt de 
bevolking van Avelgem opnieuw 
een kans om zich uit te spreken. 
Een kans om het beleid van de 
afgelopen jaren in Avelgem te 
evalueren. Het recht hebben 
om te stemmen, dat moeten we 
koesteren. 

Wij willen alleszins met een 
positief verhaal naar buiten 
komen. Wat goed is, koesteren 
we. Wat beter kan, stellen we aan 
de kaak. We willen een alterna-
tief bieden, meewerken aan de 
toekomst van Avelgem. 
N-VA Avelgem heeft alvast groot-
se plannen met onze gemeente. 
Die plannen vertrekken niet vanuit 
ons eigen gelijk. Wij willen vooral 
luisteren naar uw bekommernis-
sen. Contacteer ons daarom met 
uw vragen en problemen via onze 
website www.n-va.be/avelgem.

Jan Pille
Afdelingsvoorzitter

Drie jaar N-VA-beleid De Verandering Werkt!
Vlaams minister-president Geert Bourgeois  
en N-VA-voorzitter Bart De Wever komen  
dit najaar naar onze provincie om uit te leggen  
dat drie jaar N-VA in de regeringen een goede 
zaak is voor de Vlamingen. Geert Bourgeois in 

Howest (Kortrijk) op  

24 november om 20 uur

Bart De Wever in het Sint- 

Lodewijkscollege (Brugge)  

op 1 december om 20 uur
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Slim lichten doven levert 
geld op
Naar aanleiding van de voorstelling ‘Evaluatie  
doven verlichting’ in het cultureel centrum  
Spikkerelle op 12 september herhaalt N-VA Avelgem 
haar standpunt. We zijn tegen het doven van alle 
openbare verlichting tussen 23 uur ’s avonds en  
5 uur ’s ochtens. De openbare verlichting moet op 
een slimme manier gedoofd worden. 

Dit voorstel deden we al in 2016 op de gemeenteraad van sep-
tember. Ondanks sterk onderbouwde argumenten, had de meer-
derheid daar geen oren naar. Na het aanhoren van het panel en 
de reacties en vragen van het publiek in het cultureel centrum, 
voelt N-VA Avelgem zich nog meer gesterkt om haar standpun-
ten te blijven verdedigen. 

N-VA Avelgem hoopt dat het gemeentebestuur rekening zal 
houden met de opmerkingen en suggesties van de inwoners 
tijdens de bijeenkomst in het cultureel centrum. N-VA Avelgem 
zal alvast op deze nagel blijven kloppen.

 N-VA wil de openbare verlichting op een slimme 
manier doven. Dat levert een besparing op.

Nieuws uit de gemeenteraad 
N-VA Avelgem streeft naar een open en eerlijke communicatie 
met de Avelgemnaar. We ondersteunen dan ook elk initiatief 
om een nog transparanter bestuur te verwezenlijken. Zo 
nodigen we iedereen graag uit om te komen luisteren naar de 
openbare gemeenteraadszittingen. Het gaat tenslotte om uw 
belastinggeld.

  Op de gemeenteraad van 
juni werd de aankoop 
van de resterende vleugel 
van de voormalige Schel-
deburcht goedgekeurd. 
Daarvoor werd in de 
budgetwijziging 2017, die 
unaniem goedgekeurd 
werd, een bedrag van 
670 000 euro ingeschre-
ven.

  De gemeenteraad heeft 
unaniem het reglement 
voor het toekennen van 
subsidies aan scholen 
voor de realisatie van 
vergroeningsprojecten 
op of rond het schooldo-
mein goedgekeurd.

  Het fiets- en circulatieplan voor het centrum van Avelgem werd aange-
nomen door de meerderheid en de twee onafhankelijke raadsleden. De 
fractie van de Gemeentebelangen onthield zich.

  De Etienne Balcaenstraat N391A wordt niet overgedragen aan de ge-
meente. Het Vlaams Gewest wordt daarom eigenaar van de straat.

N-VA Avelgem staat voor het  ‘slim’ doven van openbare  
verlichting:

  De openbare verlichting op vrijdag- en zaterdagnacht laten 
branden. 
  Het uitgespaarde bedrag onmiddellijk herinvesteren in energie 
besparende verlichting.
  Investeren in dimmen in plaats van doven waar mogelijk.
  De openbare verlichting nooit doven op cruciale punten.

Wist je dat ...
   Vlaams minister Philippe Muyters 

1 200 000 euro investeert om de veiligheid 
op bedrijventerreinen te verhogen? Veiligheid 
is van groot belang voor bedrijventerreinen. 
Voor veel bedrijventerreinverenigingen of 
-beheerders is het dan ook dé topprioriteit. Het 
project-Leiedal, dat een oplossing zoekt voor 
de overlast van geparkeerde vrachtwagens op 
diverse bedrijventerreinen zoals onder meer in 
Avelgem, kreeg een som van 37 500 euro.

   de toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk 
in het projet ‘Seine-Schelde Vlaanderen’ werd 
voorgesteld in het pompgebouw in Bossuit? 
Daarnaast werd het plan toegelicht door de 
projectverantwoordelijke. 

   we een bevraging ‘Iedereen burgemeester’ 
organiseren, omdat wij willen weten hoe de 
Avelgemnaar over bepaalde punten denkt. 
Want een gemeente als Avelgem goed 
besturen, dat doen we beter samen. De 
bevraging kan je op onze website 
www.n-va.be/avelgem 
vinden onder ‘Traject 18’. 
In ons volgende huis-aan-
huisblad maken we de 
resultaten bekend.
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De Provincie West-Vlaanderen testte recent de toegankelijkheid van alle zwembaden

Toegankelijkheid Ter Muncken kan beter
De provincie West-Vlaanderen heeft recent de resultaten voorgesteld van de toegankelijkheid van 29 
West-Vlaamse zwembaden, waaronder dat van Avelgem. Slechts zeven van de 29 gescreende zwembaden 
scoren over het hele traject positief.

Dat blijkt uit de resultaten van het 
onderzoek dat de provincie West-Vlaan-
deren tussen 2014 en 2017 door het 
expertisecentrum Inter liet uitvoeren. 
Inter screende de zwembaden onder an-
dere op toegangspaden, parkeergelegen-
heid, inkom, cafetaria, aangepast toilet 
en kleedruimte volgens de methodiek en 
richtlijnen van de Toegankelijk Vlaan-
deren-databank. 

Alle elementen werden gegroepeerd in 
vier grote ‘schakels van toegankelijk-
heid’: bereikbaarheid, inkom en andere 
functies, overgang van droog naar nat 
gedeelte en tot slot zwemzone.

Naast de aankoop van de Scheldeburcht, 
die we 100% toejuichen, zou hier ook 
meer mogen geïnvesteerd worden. 
N-VA Avelgem dringt erop aan dat 
het gemeentebestuur werk maakt van 
de knelpunten en het zwembad op die 
manier toegankelijker maakt.

West-Vlaanderen moet meer werk maken van
Op dit ogenblik is nog niet de helft van de West-Vlaamse steden en gemeenten, waaronder Avelgem,  
aangesloten bij BE-Alert. Dat meldt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé aan provincieraadslid  
Kurt Himpe (N-VA).

Het project BE-Alert werd midden juni gelanceerd door minis-
ter van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Met BE-Alert kunnen 
inwoners via een extra kanaal op de hoogte gebracht worden 
van een noodsituatie. Het is een unieke technologie voor de 
steden en gemeenten, de gouverneur en de nood- en interventie-
diensten om de bevolking te alarmeren.

Steden en gemeenten die BE-Alert ondertekenden hebben net 
zoals de gouverneur ook de mogelijkheid om iedereen die in de 
buurt van een incident is te verwittigen via sms. Via ALERT-
SMS wordt zo naar alle geconnecteerde mobiele telefoons een 
bericht gestuurd.

De gouverneur zegt dat BE-Alert pas optimaal kan werken als 

zoveel mogelijk inwoners zich registreren via www.be-alert.be. 
Op die manier wordt een optimaal bereik gehaald. De inwoners 
zullen via een campagne van de federale overheid aangespoord 
worden om dit te doen en ook de aangesloten steden en gemeen-
ten wordt gevraagd om dit via de eigen communicatiekanalen te 
doen.

Gouverneur Carl Decaluwé onderstreept dat iedere stad of ge-
meente te allen tijde nog kan aansluiten bij BE-Alert. Het is ook 
de bedoeling dat elke overheid die instapt op het systeem ook 
een test uitvoert. Op vraag van bijvoorbeeld organisatoren van 
grootschalige festivals kan via het federale crisiscentrum ook 
een test aangevraagd worden van het ALERT-SMS-systeem.

 N-VA Avelgem dringt erop aan dat het gemeentebestuur werk maakt van de knelpunten 
en het zwembad op die manier toegankelijker maakt.

Het toegangspad 
De ingang 
Het aangepast toilet in het nat gedeelte 
Het loket of de balie 
De kleedruimte van het zwembad 
De douches 
Het zwembad 

Meer weten over N-VA Avelgem?
 www.n-va.be/avelgem   N-VA Avelgem   @NVAAvelgem



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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