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N-VA deed enquête bij marktkramers (p. 3)Geluidsarm vuurwerk is waardig alternatief (p. 2)

Beste inwoner

Bij de gemeenteraadsverkie-
zingen van oktober 2018 heeft 
N-VA Avelgem helaas een zetel 
verloren. Toch willen wij graag 
iedereen bedanken die op ons 
gestemd heeft. 

Mijn persoonlijke dank gaat uit 
naar onze mandataris Conny 
Rogie voor haar gedrevenheid, 
enthousiasme en doorgedreven 
dossierkennis. Elke gemeente-
raad opnieuw geeft ze zich  
volledig om uw belangen als 
inwoner te verdedigen. 

De komende jaren willen wij  
ons bestuur versterken om u  
nog beter te kunnen dienen.  
Uw vragen, opmerkingen of  
suggesties zijn steeds welkom  
bij elk van onze bestuursleden. 
Laat ons samen bouwen aan een 
aangenaam en veilig Avelgem.

Peter  
De Doncker
Voorzitter 

Beleidsnota laat op zich wachten
De nieuwe meerderheid zal haar plannen voor de komende vijf jaar uitwerken  
in een beleidsnota. Maar die nota laat op zich wachten. Nochtans heeft onze  
gemeente dringend nood aan een concreet beleidsplan, zodat inwoners én  
oppositie duidelijk weten welke richting het beleid uitgaat.

Beslissen zonder visie
De beleidsnota zou aanvankelijk in december 
2018 al klaar zijn. Later werd dat april en nu 
spreekt men van eind dit jaar. Er zou onder 
meer aandacht gaan naar ruimtelijke ordening, 
een bloeiende handel, mobiliteit, natuur,  
mobiliteit, leefbaarheid, armoedebestrijding  
en het wegwerken van sociale ongelijkheid. 

Maar dat de meerderheid nog geen concrete 
visie heeft uitgewerkt rond die thema’s, houdt 
haar niet tegen om al ingrijpende beslissingen 
te nemen. Zonder duidelijk plan kan de  
oppositie die beslissingen niet toetsen aan  
de doelstellingen. Ook een toetsing van de 
plannen aan de verkiezingsprogramma’s van  
de meerderheidspartijen is zo onmogelijk.

N-VA wil concrete verandering
Toch is dat precies wat N-VA Avelgem zo snel  
mogelijk wil doen. Een van onze aandachts- 
punten daarbij is het verlichtingsplan. Wij  
pleiten er met aandrang voor om op korte termijn 
alle lampen te vervangen door ledlampen. Zo 
daalt de CO2-uitstoot, terwijl tegelijk de veiligheid 
voor de Avelgemnaars gegarandeerd blijft. 

N-VA-gemeenteraadslid Conny Rogie is alvast 
waakzaam: “Ik zal met argusogen volgen of  
de nieuwe meerderheid de beloftes die ze 
tijdens de kiescampagne deed ook echt zal 
verwezenlijken. En ik stel alles in het werk 
om de stempel van de N-VA te drukken op 
het gemeentebeleid. Voor het welzijn van élke 
Avelgemnaar.”

  Gemeenteraadslid Conny Rogie zal het 
gemeentebeleid nauwgezet opvolgen en 
aftoetsen aan de verkiezingsbeloften.

Welkom op ons eetfestijn
19 oktober vanaf 19 uur - OC Outrijve
N-VA Avelgem nodigt u graag uit op haar jaarlijkse 
eetfestijn, met op het menu Vlaamse stoverij met 
frietjes en groenten à volonté. Kinderen krijgen de 
keuze tussen balletjes in tomatensaus of stoofvlees. 
Na de maaltijd kunt u deelnemen aan een bingospel 
met mooie prijzen. 

Volwassenen: 19 euro. Kinderen tot 12 jaar: 10 euro.

Inschrijven kan door voor 11 oktober over te  
schrijven op het rekeningnummer van N-VA Avelgem:  
BE62 9731 5063 4061. Vermeld daarbij ‘eetfestijn’,  
het aantal volwassenen en kinderen, en welke  
maaltijd zij verkiezen.  
 
Minder mobiel? Wij sturen iemand langs om u  
op te halen.

Meer informatie?
Peter De Doncker 
peter.dedoncker@n-va.be  
0468 31 20 60
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Geluidsarm vuurwerk  
biedt alternatief voor  
Feesteworp
N-VA Avelgem pleit voor het gebruik van geluidsarm vuurwerk bij 
het afsluiten van de Feesteworp. We voelen ons in die visie gesteund 
door Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Hij maakt 
werk van een algemeen vuurwerkverbod dat toch punctuele  
afwijkingen toelaat. 

Zo kan onze gemeente kiezen voor geluidsarm vuurwerk als  
alternatief. Volledig geluidloos is zo’n vuurwerk niet, maar het 

beperkt zich tot meer 
verdraaglijke zachte 
knallen. Doordat luide 
knallen ontbreken, kan 
geluidsarm vuurwerk 
afgestoken worden op 
de tonen van passende 
muziek. De vuurwerk-
show ter afsluiting van 
de Feesteworp zal dus 
minstens even feestelijk 
zijn.

Avelgem twee kunstwerken rijker
Onze gemeente mocht onlangs twee schenkingen ontvangen, die in de gemeenteraad van april unaniem werden goedgekeurd.  
Het gaat om een wandtapijt en een plaasteren beeld in een houten kader van de Avelgemse kunstenaar Firmin Ollivier, getiteld 
‘Christus aan het kruis met twee staande, treurende vrouwen’. Meteen gaf de gemeenteraad ook haar goedkeuring om het beheer  
van de twee kunstobjecten toe te vertrouwen aan de Geschied- en Oudheidkundige Kring Avelgem (GOKA). N-VA Avelgem kijkt 
ernaar uit om de twee stukken samen met de Avelgemse bevolking te kunnen bewonderen.

  Geluidsarm vuurwerk jaagt dieren  
minder schrik aan en is toch ook  
feestelijk.

Nood aan betere  
communicatie bij  
verkeerswijzigingen
De N-VA 
vraagt om 
weggebruikers 
beter en tijdig 
te informeren 
bij wijziging 
van verkeers- 
situaties.  
 
Bij de start van 
de werken aan 
het kruispunt Doorniksesteenweg, Stationsstraat en Stijn 
Streuvelsstraat bracht de gebrekkige communicatie veel 
problemen met zich mee. Ook toen er onlangs als test een 
verbod kwam om linksaf te draaien aan het einde van 
de Kortrijkstraat, waren veel weggebruikers niet op de 
hoogte, met boetes tot gevolg.  
 
N-VA Avelgem stelt dan ook voor om aan het einde van 
de Kortrijkstraat een verkeersbord ‘gewijzigde verkeers- 
situatie’ te plaatsen.

N-VA Avelgem streeft naar een open en eerlijke communicatie met de Avelgemnaar.  
Daarom brengen we kort verslag uit van de beslissingen uit de voorbije gemeenteraden.  
We nodigen iedereen ook graag uit om zelf te komen luisteren, want het gaat tenslotte  
om uw belastinggeld.

  De uitbreiding van het gemeentelijke recyclagepark in 
samenwerking met bouwheer Imog kostte de Avelgem-
naars al 405 000 euro. Naar de aankoop van het  
onroerend goed in de Kortrijkstraat 15 ging 355 000 euro. 
Daar komt nog eens 50 000 euro bij om die woning met 
achterliggende gebouwen en loods te slopen. N-VA 
Avelgem vraagt zich bovendien af of het recyclagepark de 
mobiliteitstoets zal doorstaan. Ook bij de eerder voor- 
gestelde locatie Ter Muncken bleek de impact op het 
lokale verkeer te zwaar.

  N-VA Avelgem stelt enkele merkwaardige  
budgetwijzigingen vast:

•   Voor de aankoop van enkele percelen strategisch gelegen 
landbouwgrond verhoogt het gemeentebestuur het  
budget voor de aankoop van terreinen met 323 763 euro.

•   Het bedrag van 40 000 euro voor de 
aankoop van bijkomende grond naast het 
recyclagepark is geschrapt, terwijl er voor de studiekosten 
voor het nieuwe park 80 000 euro wordt uitgetrokken.

•   De kredieten die in 2019 voorzien zijn voor de heraanleg 
van de stationsomgeving en het kruispunt Doornikse-
steenweg/Stijn Streuvelslaan gaan omhoog en bedragen 
nu 1 miljoen euro.

   Wist u dat er van elke gemeenteraad een audio-opname 
verschijnt op de gemeentelijke website? Dat stelt u als 
inwoner in staat om de debatten thuis te beluisteren. De 
meest geanimeerde momenten tijdens de gemeenteraad 
zijn de variapunten. Die kunt u helemaal op het einde 
beluisteren, na het zittingsverslag van de gemeenteraad en 
van de OCMW-raad. 

Nieuws 
uit de 

gemeenteraad 
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N-VA heeft vragen  
bij aankoop  
landbouwgrond

De gemeente koopt twee percelen landbouwgrond 
dicht bij de Blauwe Poortstraat (Achterkouter). 
Voor het terrein van ca. 3,55 hectare betaalt ze  
266 205 euro. Ze wil de percelen later kunnen  
inzetten om via grondruil andere landbouw- 
gronden te verwerven. Maar de manier waarop  
de koop tot stand kwam, doet veel vragen rijzen. 

Zo bestempelt de Vlaamse dienst Vastgoedtrans-
acties de aankoopprijs van 7,50 euro per m2 als 
maximaal. Gemeenteraadslid Conny Rogie wilde 
dan ook weten waarom over die prijs niet onder-
handeld werd en waarom de gronden niet via de 
goedkoopste weg aangekocht werden. De burge-
meester wimpelde haar vraag af. De N-VA stemde 
daarom tegen de aankoop. Onze mandataris zal 
het dossier nauwlettend opvolgen.

Meerderheid voert eerste  
nieuwe belasting in
De nieuwe bestuursmeerderheid voert een nieuwe belasting 
in op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en 
gelijkgestelde producten, met enkele uitzonderingen. N-VA 
Avelgem stelt zich vragen bij de motivering van die beslissing.

Handelaars die 
drukwerk ver- 
spreiden in de 
gemeente, betalen 
daarvoor vanaf  
1 juli 0,06 euro per 
exemplaar. Volgens 
de schepen van 
Financiën moet 
de belasting “de 
exploitatierekening 
een beetje recht-
trekken”. N-VA- 
bestuurslid Jan Pille 
vindt dat geen  
goede reden: “Mocht het doel zijn om de kosten voor papierophaling te 
verlagen of om de afvalberg te verkleinen, dan hadden wij er begrip voor. 
Maar dat blijkt niet het geval. De meerderheid wil de lokale handel  
zogezegd stimuleren, maar maakt het nu voor de handelaars wel  
duurder om reclame te verspreiden.” 

“Als de opbrengst alleen dient om de gemeentekas te spijzen en niet gaat 
naar investeringen voor onze handelaars, dan is de kans groot dat zij  
die belasting doorrekenen aan hun klanten. En dat is toch niet de  
bedoeling?” besluit Jan. De N-VA onthield zich dan ook bij de stemming 
over de nieuwe belasting.

Marktkramers willen op parking Atheneum blijven
Naar aanleiding van de Week van de Markt hield N-VA Avelgem een enquête bij de markt- 
kramers. We stelden de 22 aanwezige marktkramers één duidelijke vraag: “Welke marktlocatie 
geniet uw voorkeur?” Het resultaat liegt er niet om.  
 
Zoals het taartdiagram aantoont, blijft voor meer dan de helft van de marktkramers de huidige 
locatie op de parking Atheneum de nummer één. Naast de voorkeurlocatie kwamen we ook 
te weten dat er wel meer parkeergelegenheid zou mogen zijn. De marktkramers reageerden 
enthousiast en vonden het positief dat hun mening werd gevraagd.

  De gemeente betaalde veel geld voor twee  
percelen dicht bij de Blauwe Poortstraat.

  Vanaf 1 juli betalen lokale handelaars een  
nieuwe belasting op drukwerk.

• parking Atheneum (13)  • Kerkstraat (8) • Kerkplein (0) • geen mening (1)

13 (59,1%)

8 (36,4%)

1
(4,5%)

Prettige vakantie!
N-VA Avelgem wenst iedereen een deugddoend verlof toe. Het is weer 
tijd om even te ontsnappen aan de dagelijkse routine, gezellig samen 
te zijn met vrienden en familie, en wie weet zelfs andere oorden op te 
zoeken. We laden de batterijen op om er nadien weer met volle moed  
in te vliegen. Geniet volop van de zomervakantie!
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Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Sander Loones
Yngvild Ingels
Björn Anseeuw

Bert Maertens
Maaike De Vreese
Axel Ronse
Wilfried Vandaele
Cathy Coudyser

Uw N-VA-verkozenen uit West-Vlaanderen:

Vlaams Parlement Kamer Europa
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Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.


