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Zomer vol bizarre wendingen
De voorbije maanden beleefde Turkije woelige dagen,  
kreunde Syrië onder de burgeroorlog en humanitaire 
crisis, en de verkiezingskoorts in de VS steeg tot extreme 
hoogtes. Op nationaal vlak kenden we een nieuw  
fenomeen: het doorbreken van de komkommertijd.  
In Avelgem bleef men het op Facebook hebben over het 
doven van de verlichting. Onze gemeente kwam ook 
meermaals in de media. Helaas meestal niet in positieve 
zin.

Toch willen we het nieuwe politieke jaar met een positieve noot 
inzetten. Hetgeen we al twee maal deden. Met een voorstel tot het 
‘slim’ doven van de openbare verlichting, en het benadrukken dat 
Avelgemnaren wel degelijk positief uit de hoek kunnen komen. 
In het belang van elke Avelgemnaar blijft het onze grootste taak 
om de vinger aan de pols te houden en erover te waken dat onze 
geliefde gemeente correct bestuurd wordt. 

En daar waar het in onze mogelijkheden ligt, zullen we onze  
stem blijven laten horen. 

Jan Pille, afdelingsvoorzitter

Sinterklaaskoekenkaarting en pirobak
Naar jaarlijkse traditie houdt N-VA Avelgem een kaarting. Die gaat dit jaar door in het Ontmoetingscentrum in 
Kerkhove. Nieuw dit jaar is het aperitiefmoment waar u kan kennismaken met de lokale N-VA-bestuursleden.

Voor allen die hun kans willen wagen is er eveneens een tombola ter ondersteuning van onze  
afdeling. Leuke prijzen gegarandeerd! Voor de kleinsten onder ons is er een Uno-kaarting.  
Prijs: 1,50 euro per inleg/pint/frisdrank/piro/steunlotje.

UW BEZOEK BETEKENT VEEL VOOR ONS.

Tot dan,
Het voltallig bestuur

Vrijdag 
2 december 
vanaf 17 uur 
OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589, 8581 Kerkhove

Volharding, ook in Avelgem!
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Naakte cijfers
Het gemeentebestuur van Avelgem scoort geen goeie 
punten in 2016. Als we de grafiek bekijken, dan krijgt het 
huidig bestuur amper 5,2 op 10 (bron: Het Nieuwblad). Net 
niet gebuisd dus. Wat ook opvalt, is de neerwaartse trend. 
Bij nader inzien pruimt de bevolking veel beslissingen niet. 
Denk maar aan de containerparkpolemiek of het onder-
schreven burgemeesterconvenant dat vertaald wordt door 
openbare verlichting te doven. Reactie van onze burger- 
vader: “[…]de maatregel is niet populair, maar ik kan mij 
dat als politicus permitteren” (bron: DeStreekkrant.be).  
Of toch niet?

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.

  Gemeenteraad van april breekt alle records: officiële agenda afgehandeld in tien minuten. Goed dat de N-VA-fractie nog enkele 
vragen stelde in de rubriek varia. Zo kregen de raadsleden toch nog wat interessante informatie mee.

  Op het schepencollege van 1 augustus heeft de gemeente Avelgem, via de intercommunale Leiedal, 
een studie besteld om een nieuw circulatie- en fietsplan op te maken voor het centrum van 
Avelgem. Kostprijs: 21 356 euro.

  Op de interpellatie van de N-VA-fractie rond  ‘openbare verlichting ‘SLIM’ doven’ (zie ook onze website) - 
reageerde de meerderheid koeltjes. Het voorstel om de uurregeling aan te passen werd verworpen met de 
volgende conclusie: ‘’ […] er komt zeker een evaluatie, maar verandering niet‘’. Een rare hersenkronkel. 
Er kwam ook geen duidelijk antwoord op de vraag wat het bestuur van plan is met het uitgespaarde 
bedrag.

  De N-VA benadrukte dat de herinrichting van de stationsomgeving, 
namelijk de uitbreiding van het waterleidingnet en het vernieuwen van de 
openbare verlichting, ‘slim’ moet worden aangepakt. Deze werken worden 
voor 77 493,45 euro incl. btw gegund.

N-VA Avelgem steunt 
Rode Neuzen Dag
N-VA Avelgem roept op om samen 
de Rode Neuzen Dag te steunen en 
via humor het taboe rond psychische 
problemen bij jongeren bespreek-
baar te maken.

Tienduizenden jongeren of één op de 
vijf Vlaamse jongeren vindt of krijgt 
nog niet de zorg die ze nodig heb-
ben. Samen met jullie, inwoners van 
Avelgem, en heel Vlaanderen, wil de 
N-VA meehelpen geld in te zamelen 
voor een betere opvang van jongeren 
met psychische problemen.

Het hoogtepunt van de actie wordt 
de slotshow op zaterdag 3 december. 
Deze dag kan uiteraard alleen maar 
een succes worden als we ons samen 
inzetten voor deze problematiek!

De vernieuwde website van N-VA Avelgem
Met onze vernieuwde website willen we u nog beter informeren over het politieke reilen en zeilen in de gemeente.  
Een fris design en een overzichtelijke structuur zorgen voor een aangename en uitnodigende look. 

Naast ons huis-aan-huisblad, dat u meerdere malen per jaar in 
de brievenbus krijgt en onze Facebookpagina, die we dagelijks 
proberen bij te werken, wordt de website voortaan ons online 
communicatiemiddel. U vindt er niet alleen informatie over 
onze eigen standpunten en ideeën, maar ook hoe wij vanuit de 
oppositie onze bijdrage leveren aan een efficiënt beleid in onze 
gemeente. Wil u op de hoogte blijven? Kom dan zeker eens 
een kijkje nemen op onze website! Verder kan u ook altijd zelf 
zinvolle suggesties doen of uw vragen stellen.

Webmaster Ronny Vander Donckt

Minister-president Geert Bourgeois bezoekt archeologische 
site in Kerkhove
Na de vernieuwing van de stuwen op de Boven-Schelde 
in Oudenaarde en Asper, zal waterwegbeheerder  
Waterwegen en Zeekanaal de stuw op de Boven-Schelde 
in Kerkhove vervangen. Deze nieuwe stuw is van groot 
belang voor de scheepvaart op de Seine-Schelde, het 
waterbeleid en de waterveiligheid en het vissenbestand. 

Voor de effectieve bouw van de nieuwe stuw kon starten, heeft 
een team van 26 archeologen van de Universiteit Gent en  
spin-off GATE bijna twee jaar op de site gewerkt aan één van de 
grootste en meest spectaculaire opgravingen ooit in Vlaanderen. 
Ze vonden onder andere honderden vuursteenfragmenten die 
prehistorische jager-verzamelaars gebruikten en een Romeinse 
weg van 7 m breed die een nieuw puzzelstuk vormt van de be-
langrijke handelsweg die liep tussen Bavay en Aardenburg. 

Aan de vooravond van Open Monumentendag is minister- 
president Geert Bourgeois deze archeologische schatkamer  
vrijdag 8 september komen bezoeken. Zelf heeft hij samen met de 
archeologen ook even mogen meehelpen aan het onderzoek.  

“De vondsten geven een nieuwe kijk op het leven langs de  
Boven-Schelde tijdens de afgelopen 10 000 jaar. Door deze  
uitzonderlijke informatie kunnen we nagaan hoe de mens zich  
in de loop van de geschiedenis heeft aangepast aan een sterk 
veranderde omgeving onder invloed van een sterk veranderend 
klimaat. Dit is één van de grootste opgravingen ooit in  
Vlaanderen”, besluit de minister-president.

Guldensporenpad Avelgem wordt uitgebreid
De provincie zal enkele percelen grond aankopen langs het  
Guldensporenpad in Avelgem. Dit werd beslist op de provincie-
raad van september. Deze zijn nu nog eigendom van de gemeente  
Avelgem. De aankoop van deze percelen is nodig om een  
kwalitatieve fietsverbinding verder tot stand te brengen. Er wordt 
een nieuw stuk fietspad aangelegd over een afstand van 1,8 km.

De oppervlakte van de gronden bedraagt 4 ha 46 a 26 ca. De  
aankoopprijs is zo’n 66 939 euro. Provincieraadslid Marianne 
Verbeke uit Waregem: “Het Guldensporenpad is een voormalige 
spoorlijn die Kortrijk met Zwevegem en Avelgem verbindt. Het is 
een veelgebruikte fietsverbinding voor werknemers, scholieren, en 
recreatieve fietsers. Vanwege het vlot verbindende karakter en de 
behoorlijke afstand is het Guldensporenpad een van de eerste fiets-
snelwegen in West-Vlaanderen.”

Wist je dat ...
 de peter van onze afdeling, Vlaams Parlementslid Axel Ronse, door het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen bekroond 
werd als meest ondernemingsgezind Vlaams Parlementslid voor het nieuwe decreet over de hervorming van de hinderpremie 
bij werken? Deze premie is er voor handelaars van wie de zaak moeilijk bereikbaar is door wegenwerken.

 veel eigenaars van wagens niet weten dat hun voertuig dat geparkeerd staat op een onverlichte rijweg, op voldoende 
afstand (200 m) zichtbaar moet zijn voor andere weggebruikers? Ze moeten dus zelf zorgen dat het motorvoertuig passend 
verlicht is (info PZ Mira – art. 31 wegcode). 

 De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) een nieuw saVe (samen actief voor een Veilig verkeer )-charter lanceert 
dat steden en gemeenten aanspoort om blijvend een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren? Het charter bundelt zeven 
doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder. 
Avelgem streeft ernaar om dit SAVE-label te bekomen. Dit wordt door onze mandataris Magda opgevolgd.

  Het huidig bestuur krijgt nog amper 5,2 op 10.

 www.n-va.be/avelgem

  Provincieraadslid Marianne Verbeke en afdelingsvoorzitter 
Jan Pille bij het Guldensporenpad waar binnenkort een nieuw 
fietspad komt.
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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:     /     /


