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N-VA Avelgem kijkt vooruit
Het politieke landschap in Avelgem is de 
laatste maanden drastisch gewijzigd. De 
kaarten van N-VA Avelgem zijn heftig door 
elkaar geschud. Onze beide mandatarissen 
gaan om verschillende redenen onaf-
hankelijk zetelen. We hebben er alles aan 
gedaan om dit te vermijden. 

Iedereen kent tegenslagen. Dat hoort bij het 
leven. We kunnen plannen maken, maar 
deze plannen kunnen door allerlei redenen 
gedwarsboomd worden. Wij kunnen ons 
uit het veld laten slaan door deze tegensla-
gen, maar wij kunnen hier ook anders mee 
omgaan. Je verandert nooit de bestaande 
realiteit door er tegen te vechten. 

N-VA Avelgem benadrukt dat de goede 
afdelingswerking zal worden verder- 
gezet. We blijven ons inzetten om op een 
constructieve wijze verder te werken aan 
het Traject 18. Niets gaat ons tegenhou-
den om verder te streven naar een nog 
beter Avelgem, om in oktober 2018 jullie, 
kiezers, opnieuw een alternatief te bieden. 

Daarbij moeten we waakzaam blijven 
voor politieke correctheid.

Met verschillende activiteiten, meerdere 
huis-aan-huisbladen, interpellaties en 
vragen in de gemeenteraad heeft N-VA Avel-
gem de voorbije maanden aangetoond dat 
het kan. We hebben een grote veerkracht en 
we zullen dan ook op deze ingeslagen weg 
van de verandering verder gaan. We zullen 
bewijzen dat we ook deze storm zullen door-
staan. Dit in het belang van alle Avelgem-
naars. We zullen ons oor te luisteren leggen 
bij de inwoners, organisaties en economi-
sche spelers in onze gemeente. Dit moet 
leiden tot een uitgebouwd en ambitieus 
programma voor de verkiezingen van 2018.

N-VA-nieuwjaars-
feest op 14 januari
De N-VA zet het nieuwe jaar opnieuw 
feestelijk in. Zoals vorig jaar vindt het 
feest plaats in De Nekkerhal in Mechelen. 

Hou dus 14 januari alvast vrij in uw 
agenda. Alle leden zijn welkom!

Jouw mening telt 
 

Heb jij vragen of opmerkingen? 

Wil je graag dat jouw stem wordt 
gehoord of interesseert het je misschien 
om je te engageren voor onze afdeling? 

Aarzel dan niet om één van onze  
bestuursleden aan te spreken. 

Meer info via www.n-va.be/avelgem  
of op onze Facebookpagina.

Valentijnsactie op 
11 februari
Voor Valentijn mag u ons traditie- 
getrouw verwachten op de wekelijkse 
markt. Wij staan dan klaar met een 
kleine attentie: een hartverwarmend 
chocolaatje voor elke bezoeker. U ziet 
het, N-VA Avelgem heeft een hart voor 
haar gemeente. Tot zaterdag 11 februari!

“Tegenwind komt op ieders 
pad en geeft ook energie. 
Het is de tegenwind die de 
vlieger doet opstijgen.” 
Jan Pille  
Voorzitter

N-VA Avelgem wenst iedereen 
  een gezond 
    en voorspoedig
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N-VA-kaarting was 
opnieuw een succes
Ook dit jaar was onze kaarting een 
succes. We danken alle bestuursleden en 
vrijwilligers, maar vooral de vele aanwe-
zigen die hiertoe bijgedragen hebben.

Proficiat ook aan de winnares van de 
hoofdprijs: Fleur De Buck, N-VA- 
gemeenteraadslid in Harelbeke. 

Tot volgend jaar!

Nieuws uit de gemeenteraad
De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en aangezien de N-VA streeft naar een zo 
groot mogelijke openheid en duidelijke informatie naar de inwoners toe, geven we 
jullie graag het laatste nieuws uit de gemeenteraad.

• Garagepoorten brandweerkazerne worden vernieuwd 
De levering en plaatsing (voor 40 000 euro) van zeven nieuwe garagepoorten 
in de brandweerkazerne is goedgekeurd door de raad. Bij interventie moet men 
zeker zijn dat de garagepoorten werken.

• Uitbreiding Guldensporenpad 
De raad heeft de afstand van onroerende goederen, zijnde de oude spoorwegbed-
ding, goedgekeurd. Op vraag van Gemeentebelangen werd er voor de stemming 
nog over een amendement gestemd, en wel het volgende: De gemeente Avelgem 
stelt dat de koper van de oude spoorwegbedding bij een heraanleg deze dient uit 
te voeren in ternair zand. Dit werd echter verworpen.

UITPAS: goedkopere vrijetijds- 
activiteiten
UITPAS zuidwest is een kaart voor iedereen die wil deelnemen 
aan vrijetijdsactiviteiten in Zuid-West-Vlaanderen, zoals cultuur-, 
sport- en jeugdactiviteiten aan een sterk verminderd tarief. 

Met de UiTPAS kan iedereen 
UiTpunten sparen en ze omruilen 
voor een korting, cadeau of ander 
voordeel. Kinderen vanaf 3 jaar 
kunnen al een UiTPAS krijgen. In 
Avelgem kan je UiTPAS zuidwest 
ook gebruiken met je identiteits-
kaart. Voor slechts 3 euro ben 
je eigenaar van zo’n kaart en 
krijg je direct een waaier aan 
welkomstvoordelen. De kaarten 
zijn te bekomen in de Bibliotheek, 
Spikkerelle of het Sociaal Huis (dit 
voor UiTPAS met kansentarief). 
Voor meer info:  
http://uitinzuidwest.be/uitpas

Poëziepad langs oude spoorweg-
bedding krijgt vorm 
Langs de 15 kilometerlange spoorwegbedding van de IJzerwegbrug 
in Avelgem tot het oude station in Zwevegem worden rustpunten 
opgefleurd met poëzie van de curatoren en laureaten van de poë-
ziewedstrijd. In 2017 worden twee gedichten geplaatst langs het pad 
tussen de IJzerwegbrug en de Rijtbrug in Avelgem. Liefhebbers en 
dichters worden uitgenodigd om hun gedicht voor 28 februari in te 
sturen. Voor meer info zie Facebookpagina ‘Poëziepad van A tot Z’.
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Voordracht: de Amerikaanse verkiezingen
Op woensdagavond 19 oktober organiseerde 
N-VA Avelgem voor haar bestuursleden 
een voordracht over de Amerikaanse presi-
dentsverkiezingen. Reinout Van Zandycke, 
zaakvoerder van communicatiebureau Ex-
posure, was met een master in de politieke 
communicatiewetenschappen (universiteit 

Antwerpen) de geknipte persoon om te 
komen vertellen over de manier waarop 
beide presidentskandidaten campagne 
voeren, en vooral, wat we daaruit kunnen 
leren. Want zoals zoveel zaken, start ook 
iedere trend in de politieke communicatie 
in de Verenigde Staten van Amerika. Onze 

gastspreker toonde aan dat theorieën als 
deze van Zuckerberg, Darwin, Caesar, 
Carnegie en Cialdini eigenlijk niet  
veranderd zijn, en dus vandaag de dag 
nog altijd toepasbaar zijn. Alleen de 
communicatiemiddelen hebben de 
voorbije decennia een immense evolutie 
gekend, en zijn vandaag absoluut niet 
meer wat ze vroeger waren.

Presidentskandidaat (en opvolger van 
president Barack Obama) Donald Trump 
hanteerde doorheen zijn hele campagne 
drie stelregels: herhaling, algoritmes en 
micro-targeting.

Maar natuurlijk is de enorm grote 
invloed van de sociale media niet te ont-
kennen. Data verkregen via Facebookad-
vertenties of e-mailmarketing kunnen 
gericht aangewend worden. Maar ook 
de ‘power of paper’, om af te sluiten met 
de woorden van de heer Van Zandycke, 
blijft niet te onderschatten.

Een boeiende avond, met dank aan onze 
gastspreker!

Dag van de Trage Weg: N-VA Avelgem was erbij!
Jaarlijks in de herfst vindt het campagneweekend ‘Dag van de Trage Weg’ plaats. De Dag van de Trage Weg is hét uithangbord 
voor meer veilige en aangepaste paadjes in ons land. Dit jaar werden de paden in Outrijve bewandeld. Vooraleer de wandeling 
aan te vatten gaf de voorzitter van Natuurpunt Avelgem, Bart De Clercq, een overzicht van de knelpunten die bestaan in het web 
van trage wegen op Outrijfse grond.

Trage wegen met een knelpunt, zijn 
wegen die in ongebruik geraakt zijn, die 
zelfs vergeten zijn. Het doel van de wan-
deling was om twee knelpunten te bewan-
delen: de C10 tussen de Doorniksesteenweg 
en de Smissestraat, en de C9 tussen de 
Smissestraat en de Oude Heestertstraat. 
Maar dat was buiten de waard gerekend. 
Drie landbouwers hadden, via de rechter 

met een eenzijdig verzoekschrift de toe-
gang tot deze twee wegen verboden. Een 
deurwaarder stond de wandelaars op te 
wachten met een dwangsom van 250 euro 
per wandelaar. De gemeente had vorig 
jaar beloofd om de trage wegen, aange-
kaart in de vorige editie van ‘Dag van de 
Trage Weg’, aan te pakken. Maar daar is er 
niet veel van in huis gekomen. Veel beloftes, 

maar weinig daden. Maar een ding is 
zeker: trage wegen verjaren niet.

Toch was de wandeling van ongeveer 
zeven kilometer een succes, ondanks de 
genoemde obstakels. Na afloop werd ons 
een drankje aangeboden, dat we, in de late 
herfstzon, met genoegen genuttigd hebben. 
Een dikke pluim voor de organisatoren.

Trage wegen zijn paden of wegen die ge-
bruikt worden voor niet-gemobiliseerd 
gebruik. Een dicht netwerk voor fietsers 
en wandelaars, die op een veilige manier 
door ons landelijk landschap willen 
trekken of een veilige weg om thuis te 
geraken na school. Deze trage wegen 
stammen soms terug tot de Romein-
se tijd en kunnen erkend worden als 
werelderfgoed. Trage wegen verdwijnen 
door slecht onderhoud of door verkave-
lingen, industriegebied of inname door 
landbouwers en eigenaars.
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

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:     /     /


