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Onze top drie op 14 oktober
De N-VA werkt aan een solidair Vlaanderen dat inzet op welvaart en welzijn, en dat kansen biedt aan wie
werkt, spaart en onderneemt.
Democratie betekent voor de N-VA dat burgers zelf meebouwen aan de samenleving, aan de gemeente waar ze wonen. We
zouden vanaf 2019 graag mee aan het roer staan om dit te helpen
bewerkstelligen. De keuze ligt aan u Avelgemnaren.

De eerste drie

Als voorzitter van de N-VA-afdeling Avelgem mag ik, bij de start
van de campagne 2018, de eerste drie kandidaten voorstellen. De
rest van de ploeg wordt later bekend gemaakt.

Günther werkt voor de dienst toerisme en cultuur van de gemeente
Anzegem. Toneel en voetbal zijn zijn passies. Hij wil zich inzetten
voor alles wat met vrije tijd te maken heeft: cultuur, sport, jeugd
enz. Verder heeft Günther een hart voor dieren. Hij wil dan
ook dat dieren zich net als de mensen veilig thuis voelen in een
welvarend Avelgem.

Lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Conny Rogie

Hij woont in de kleinste deelgemeente van Avelgem, Bossuit. Hij
is al 21 jaar gelukkig getrouwd en de trotse vader van drie kinderen waarvan er nog een in Avelgem school loopt. De twee andere
kinderen vind je terug in Gentse hogescholen. Hij is al zo’n 15
jaar zelfstandig in de vleessector, waar hij iedere dag graag nieuwe uitdagingen aangaat met respect voor de landbouwer en zijn
product, alsook voor de verdere keten tot bij de retail. Zelfstandig ondernemen met respect voor alle mensen heeft hij van thuis
uit met de paplepel meegekregen. Met deze ingesteldheid wil hij
iets betekenen voor Avelgem en de Avelgemnaar.

Ze is geboren in Avelgem, getrouwd met Jan en mama van twee
volwassen kinderen. Al meer dan 27 jaar werkt Conny bij de
NMBS, in opeenvolgende functies. Sinds eind 2014 maakt ze
deel uit van de groep medewerkers rond minister van Defensie
en Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA). Een buitengewone ervaring! In haar weinige vrije tijd geniet zij van
tuinieren, wandelen en fietsen, en af en toe lekker gaan eten. Het
werkwoord ‘verbinden’ is haar motto: mensen verbinden, elke
deelgemeente verbinden met de centrumgemeente, en het centrum
beter verbinden met de omliggende gemeenten. Verder wil zij
zich inzetten voor een Avelgem waar het veilig en aangenaam
wonen is, en waar een verantwoord financieel beleid gevoerd
wordt, zoals het een goede huisvader/-moeder betaamt te doen.

Günther Vanmaercke: tweede plaats

Met deze top drie begint de tijd van Verandering in Avelgem!

Yves Spillebeen (48): derde plaats

Hij woont samen met zijn vrouw Wendy al 13 jaar in de wijk
Assegem. Hij heeft een zoon, Jasper, en een dochter, Amber.

Veilig thuis in een welvarend Avelgem

Jan Pille, voorzitter N-VA Avelgem
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(Verboden) Moederdag
Op de tweede zondag van mei worden alle mama’s gevierd. Op de zaterdagmarkt de dag voordien zette
N-VA Avelgem zoals elk jaar alle moeders in de bloemen. Ze kregen een gele gerbera aangeboden. Ook
de N-VA-moeders werden niet vergeten.
Toch is er een spijtig kantje aan deze positieve actie. De N-VA
wou ook in het woonzorghuis Ter Meersch de moeders (en
grootmoeders) en het verzorgend personeel in de bloemetjes
zetten. Maar dat werd enkele dagen voor de geplande actie
door de directie verboden. Zonder reden. En dus zagen wij
ook af van het uitdelen van een bloemetje aan de bewoners
van WZC Sint-Vincentius.

Publiek geheim

N-VA Avelgem betreurt het verbod. “Wij vinden het jammer
dat een praatje slaan met en een bloemetje afgeven aan de
zorgbehoevende moeders niet mag. Dit verbod wekt wel verbazing op, niet in het minst omdat het een publiek geheim is
dat sommige politici op bepaalde momenten in het verleden
wel een bezoekje brachten aan bewoners van het woonzorghuis”, merkt afdelingsvoorzitter Jan Pille op.
Maar N-VA Avelgem laat de politieke tegenwerking, want zo
wordt dit aangevoeld, niet aan haar hart komen. Opgeven

staat niet in ons woordenboek! Tijd voor Verandering in
Avelgem!

Trotse Avelgemnaar
We naderen de verkiezingen van oktober 2018. Tijd om de balans van de aflopende legislatuur op te maken.
Iedereen beseft dat we in een prachtige omgeving wonen. Maar zijn we daar wel trots genoeg
op? Om ons te vermaken gaan we over de gemeentegrenzen, om te shoppen gaan we over de gemeentegrenzen, onze kinderen gaan ook lopen. We slapen in Avelgem. Of slaapt het huidige gemeentebestuur? De aantrekkingskracht van onze (deel)gemeente(n) kan véél beter. Wij moeten
proberen mensen hier te krijgen in plaats van dat wij naar andere gemeenten gaan. De inwoners
zijn de motor, maar het gemeentebestuur is de olie. Is het geen tijd voor verse olie?
We hebben prachtige bedrijven, vaklui, ambachten, die ver over onze gemeentegrenzen verkopen. Maar Avelgem verkopen wordt niet gedaan. Een bloeiende economie versterkt zichzelf, en
iedereen wordt er beter van. Het nieuwe gemeentebestuur moet alle initiatieven van de inwoners
en bedrijven ondersteunen zodat we trotse Avelgemnaren worden!
Yves Spillebeen, penningmeester N-VA Avelgem, 3de plaats gemeenteraadsverkiezingen 2018

Zwaluwen in station beschermd
Het voormalig station in Avelgem krijgt, als beschermd monument, een
opknapbeurt. De restauratie- en herstellingswerken worden op een 14 000
euro geschat. Een kolonie zwaluwen, die daar al jaren hun nest hebben, wordt
beschermd. Voor de herbestemming van het vroegere station is het wachten
tot 2022. Er zijn verschillende opties, zoals een project rond sociale economie,
een fietsherstelpunt, horeca, enzovoort. Er zal ook rekening gehouden worden met de wensen van het Rode Kruis en de tekenschool, die er nu huizen.
Conny Rogie, bestuurslid N-VA Avelgem

  avelgem@n-va.be
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Eetfestijn een waar succes

Inwoners van Avelgem en daarbuiten kwamen op zaterdag 28 april naar het OC van Outrijve voor het eerste
eetfestijn van onze afdeling. Kortrijks kandidaat-burgemeester Axel Ronse verzorgde de inleidende speech.
Samen met de afdelingsvoorzitter stelde hij de eerste
kandidaten voor de verkiezingen in Avelgem voor. Tot
slot lichtten Conny, Günther en Yves de streefdoelen

Verenigingen stimuleren
Ondanks allerhande trends en maatschappelijke verschuivingen blijft het verenigingsleven in
zijn traditionele vorm het goed doen in Avelgem. Maar het kan nog beter!
‘Internet overal’ betekent niet dat we vastgekluisterd zitten
achter onze computerschermen en het daglicht niet meer
zien. Misschien hebben we zelfs meer dan ooit de behoefte
om elkaar te ontmoeten rond gezamenlijke interesses. Daar
biedt het verenigingsleven een uitweg.
Het brengt mensen samen, zorgt voor cohesie en haalt
mensen uit de isolatie. Het plaatselijke verenigingsleven
is waardevol omdat het gedragen wordt door burgers die
spontaan initiatief nemen en zich voor alle aspecten van de
werking verantwoordelijk voelen. Het zijn vrijwilligers pur
sang, die wars van enig eigenbelang zorg dragen voor hun
leden, vrienden, activiteiten en hun vereniging.
N-VA Avelgem wil daarom het verenigingsleven ten volle
ondersteunen. Samen gaan we ervoor!
Günther Vanmaercke
Secretaris N-VA Avelgem
2de plaats gemeenteraadsverkiezingen 2018

Wist je dat
de offertes voor wegwerkzaamheden in het verkiezingsjaar 2018 20 procent
duurder zijn dan gelijksoortige
in ‘gewone’ jaren? De prijzen
stijgen, omdat gemeenten in
een verkiezingsjaar opvallend
meer wegwerkzaamheden
laten uitvoeren. Door het
economische spel van vraag
en aanbod stijgt de prijs. Door de toegenomen vraag kunnen aannemers
dan hun prijzen fors opdrijven. Want verkiezingsbeton heeft nog wel
degelijk effect. Mensen zijn wel gevoelig voor wat er aan hun voordeur
gebeurt. N-VA Avelgem pleit ervoor om werkzaamheden verspreid
doorheen de legislatuur uit te voeren.

Veilig thuis in een welvarend Avelgem

toe voor een aangenamer en veiliger Avelgem.
Daarna kon iedereen genieten van Vlaamse karbonades
met frietjes. We danken alle aanwezigen die van dit
eetfestijn een succes hebben gemaakt!
www.facebook.com/avelgem1/videos

Sticker Red Mijn Huisdier
Jaarlijks sterven tientallen huisdieren in huisbranden. Een
waarschuwingssticker kan de brandweer helpen om aan te
geven dat er huisdieren in het gebouw aanwezig zijn.
Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts geeft alle
Vlaamse gemeenten de mogelijkheid om in te tekenen op
een uniforme huisdiersticker. De Vlaamse overheid betaalt
de drukkosten, het gemeentebestuur moet de sticker enkel
verspreiden. De lokale besturen krijgen drie maanden tijd
om te beslissen hoeveel stickers ze bestellen. Ze kunnen de
stickers zelf ophalen bij de drukker of ze via Bpost of een
pakjesdienst laten leveren. Daarna kunnen de huisdiereigenaars hun sticker zichtbaar aan hun woning uithangen.
Conny Rogie, bestuurslid N-VA Avelgem

www.n-va.be/avelgem

Veilig thuis in een welvarend West-Vlaanderen
Wij zijn thuis in West-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest,
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in West-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend West-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig

Verantwoord

Vlaams

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:
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