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AVELGEM BOSSUIT - KERKHOVE - 
OUTRIJVE - WAARMAARDE

Gemeentebestuur Avelgem ziet het ‘licht’
Samen met N-VA Avelgem vroegen en krijgen de 
inwoners van Avelgem maatregelen voor een betere 
verkeersveiligheid!

Na meerdere malen aandringen door N-VA Avelgem, zowel 
voor het wijzigen van het brandregime, als voor de plaatsing 
van puntverlichting, heeft het gemeentebestuur besloten om 
het doofbeleid van de straatverlichting aan te passen (HLN 
Leiestreek zat. 18/11).

1   Op de gemeentewegen gaan de lichten tijdens weekdagen 
uit tussen 23 uur en 4.30 uur, een half uur minder lang 
dan voordien. Wie in een ochtendploeg werkt, fietst weer 
in het licht.

2   De lichten worden niét meer gedoofd op vrijdag- en zater-
dagnacht.

N-VA Avelgem kwam op de gemeenteraad van september 
2016 met een voorstel om het brandregime aan te passen, 
maar kreeg te horen dat dit niet mogelijk was. Onze voorstel-
len werden weggewimpeld met voorwendsels als “technisch 
niet haalbaar”. Maar de N-VA beet zich vast in het dossier en 
we herhaalden de vraag op onze site op 1 februari 2017.

Uw vraag naar Verandering
Op de evaluatie-avond in Spikkerelle van 12 september 2017 
kon men aanvoelen dat de bevolking verandering wenste. 
Daar hebben onze bestuursleden, in hoedanigheid van bur-
ger, enkele gerichte vragen gesteld.

In ons huis-aan-huisblad van november lijstten we onze 
voorstellen op. 

1   De openbare verlichting op vrijdag- en zaterdagnacht laten 
branden

2   Investeren in dimmen in plaats van doven waar mogelijk
3   Het uitgespaarde bedrag onmiddellijk herinvesteren in 

energiebesparende verlichting

Daarnaast vroegen we in maart van dit jaar aan het Agent-
schap Wegen&Verkeer om accentverlichtingen op de N8. We 
kregen daarvoor de steun van N-VA nationaal en het kabinet 
van minister Ben Weyts. We bepleitten accentverlichtingen 
op de volgende plaatsen: 

1   Bij de oversteek Atheneum – busstopplaats in de Ouden-
aardsesteenweg,

2   Ter hoogte van de sporthal in de Doorniksesteenweg,
3   Bij de twee oversteekplaatsen voor fietsers in de Ouden-

aardsesteenweg te Waarmaarde.

Deze intenties van het gemeentebestuur om het beleid te wij-
zigen, geeft ons, N-VA Avelgem, een reden te meer om verder 
te werken aan een gezonder, socialer, veiliger Avelgem.

Nieuwjaarsdrink
N-VA Avelgem nodigt alle leden, sympa-
thisanten, inwoners van Avelgem uit om 
met hen een glas te drinken. Een niet te 
missen start van het nieuwe jaar!

ZONDAG

28 januari 

2018 - 11 uur
Het Geheim in  

Waarmaarde

N-VA Avelgem wenst 
u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Avelgem wenst u fijne feestdagen!
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Woord voorzitter

Duidelijke toekomstvisie 
We staan op minder dan 300 dagen van de volgende gemeenteraadsverkiezingen. In oktober 2018 weten we 
of de inspanningen van ons afdelingsbestuur een mooi resultaat heeft opgeleverd.

Iets meer dan acht maand ben ik nu voorzitter van N-VA 
Avelgem en met fierheid kan ik zeggen dat N-VA Avelgem sterk 
bezig is. We hebben een hardwerkende, talentrijke bestuursploeg 
met een duidelijke visie. 

N-VA Avelgem spaarde dit jaar weer geen moeite om op het po-
litieke vlak het verschil te maken in Avelgem, Bossuit, Kerkhove, 
Outrijve en Waarmaarde. Zie maar de bocht die de meerderheid 
maakte over de verlichtingspolitiek!

Duidelijke visie en heldere communicatie
Ik doe aan politiek om dingen te veranderen, zodat de Avelgem-
naar het nog beter heeft. Indien we een Avelgem willen om trots 
op te zijn, moeten we als partij het verschil maken. We moeten 
duidelijke lijnen uitzetten, waarin een duidelijke visie over de 
toekomst en glasheldere communicatie naar de Avelgemnaar 
centraal staan. 

Een team dat werkt voor maar één doel: het welzijn van de 
inwoners van Avelgem! 

N-VA Avelgem wil een sterk lokaal bestuur om voor zijn burgers 
een sociaal rechtvaardig beleid te voeren. De gemeente is het be-
stuursniveau dat het dichtst bij u staat. Onze blik is op de wereld 
gericht, maar onze wortels liggen in onze straat, wijk of dorp. 
Elk met zijn eigen verhaal, unieke karakter en typische troeven. 
Hier delen wij lief en leed met elkaar. Avelgem is onze thuis.

2017 zit er bijna op. Maar geen enkel jaar gaat voorbij zonder de 
feestdagen! Kerstmis en Nieuwjaar zijn 
dagen van rust, geschenken en liefde in 
de veilige warmte van onze familie. 

Geniet ervan!

Iedereen Burgemeester: de resultaten
N-VA Avelgem plaatst inspraak van de burger hoog op de agenda. Onder het motto ‘Iedereen burgemeester!’ 
lanceerden we een enquête voor de inwoners van Avelgem. Wij wilden graag weten wat u denkt! Niet omdat 
we zelf geen ideeën hebben, maar omdat we met uw ideeën/verzuchtingen rekening willen houden. 
In ons huis-aan-huisblad van november 2017 kondigden we de 
resultaten aan. Hieronder leest u enkele van uw meest in het oog 
springende antwoorden. De N-VA zal met de resultaten van de 
enquête rekening houden in haar programma en indien we een 
mandaat krijgen ook in het beleid.

Uw mening telt!
Op de vraag “Woont u graag in uw gemeente” antwoordden de 
meeste Avelgemnaren volmondig JA!

Wat wel opvalt: de meeste inwoners die de bevraging invulden, 
zijn van Avelgem zelf, en veel minder van de deelgemeenten. 
Een tweede opvallend punt is de locatie van het containerpark. 
66 percent wil dat de gemeente zelf een nieuw recyclagepark 
bouwt, met een weegbrug, zodat iedereen zijn afval per kilo kan 
betalen. Daarbij komt de vraag om bestel- en aanhangwagens er 
terug toe te laten! Tot slot vindt daarvan 2 op 3 dat het park wel 
buiten het centrum van Avelgem moet gevestigd worden!!

  Jan Pille,  
Voorzitter

Onze vraag Uw antwoord
Er zijn voldoende en goed onderhouden fietspaden; 
Er is een vlotte verkeersdoorstroming in het centrum van Avelgem. 
Ik voel me veilig in het verkeer in Avelgem. 
De openingsuren van het gemeenteloket zijn goed. 
Voor mij mogen de straatlichten gedoofd blijven. 
Er is voldoende speelruimte in mijn buurt. 
De straten zijn goed onderhouden. 
Er zijn genoeg evenementen in de gemeente. 
De openingsuren van het containerpark zijn goed. 
Er is voldoende parkeergelegenheid. 
Er zijn voldoende sportmogelijkheden in mijn gemeente. 
De sportaccomodatie is goed onderhouden. 
De kerkhoven zijn goed onderhouden. 
Wanneer de straatlichten ’s avonds uitgaan is het te donker & onveilig in mijn buurt. 

N-VA Avelgem wenst  
u een prettige Kerst!
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Afslanking provincies goedgekeurd 
Het Vlaams Parlement heeft het ontwerp van decreet over de afslanking van 
de provincies goedgekeurd. Er zijn te veel verschillende bestuursniveaus met 
dezelfde taken bezig. De N-VA wil een kleinere, slagkrachtigere overheid met 
sterke lokale besturen en een sterk Vlaanderen. De afslanking van de provin-
cies kadert volledig in dat streven.

Vanaf 1 januari 2018 concentreren de provincies zich op grondgebonden bevoegdheden zoals 
landbouw, ruimtelijke ordening, toerisme, economie, milieu en waterbeheersing. 
Persoonsgebonden en culturele bevoegdheden zoals jeugd, welzijn, cultuur en sport worden 
overgeheveld naar de Vlaamse overheid en/of de lokale besturen, samen met de middelen, het 
personeel en de infrastructuur. 

Minder taken betekent minder uitgaven. Daarom komt er geen verdoken belastingverhoging. 
Het decreet regelt ook rechtszekerheid voor het over te dragen personeel, dat uitgebreide waar-
borgen geniet.

Zonder extra financiële steun crasht de Mug-heli
West-Vlaanderen is de enige provincie die beschikt over een helikopter voor snelle interventies. Hij voert 
jaarlijks gemiddeld 650 opdrachten uit, goed voor acht procent van alle MUG-interventies in de provincie. 

De helikopter kost ongeveer 550 000 euro 
per jaar. Het is elk jaar opnieuw een uitda-
ging voor de vzw Instituut voor Medische 
Dringende Hulpverlening (IMDH) om 
de financiering rond te krijgen. Zowel de 
provincie West-Vlaanderen (ongeveer 15 
procent of 80 000 euro) als enkele sponsors 
betalen een bijdrage. 

De meeste gemeentebesturen uit 
West-Vlaanderen leveren eveneens een 
jaarlijkse toelage in verhouding tot hun 
aantal inwoners. De toelage per inwoner 
bedraagt gemiddeld 15 eurocent met uiter-
sten tussen 2 en 36 eurocent per inwoner.

En Avelgem?
We voelen plaatsvervangende schaamte als 
we zien dat Avelgem weigert een bijdra-
ge te betalen. Nochtans wordt ook onze 
bevolking, bij ontstentenis van een lokale 
MUG-wagen, bediend door de MUG-heli-
kopter, ondanks deze onsolidaire houding. 
Het nut van een MUG-heli mag nooit ter 
discussie staan. Mensenlevens staan altijd 
voorop. Daarom vroeg N-VA Avelgem 
aan het gemeentebestuur om een geste 
van burgerzin en een financiële bijdrage te 
storten, in afwachting van een oplossing 
op federaal niveau. We weten ondertussen 
al het antwoord. Negatief! Het verwondert 
ons niet, als men zelf al de plaatselijke 

dienst 112 vzw weigert te steunen.En dan 
vindt men N-VA niet sociaal genoeg?

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

Wist je dat ...
  Identiteitskaarten vanaf 1 januari duurder worden? Een ‘volwassene’ zal niet langer 15 maar 16 euro betalen, de kids-ID (jonger dan 

12) gaat van 6 euro naar 6,40 euro. Wie met spoed een nieuwe identiteitskaart aanvraagt, zal dieper in de buidel moeten tasten. Zie 
www.avelgem.be onder dienstverlening-bestuur-burgerzaken.

  Elia vanaf 2018 de geleiders van de hoogspanningslijn tussen Zomergem en Avelgem vervangt? Om de 
energiebevoorrading in België te blijven garanderen, worden de masten en de funderingen verstevigd, de geleiders 
vervangen en het hoogspanningsstation van Avelgem aangepast.

  Wie privé een gift wil doen: Stichting 
MUG-Heli BE25 0018 2050 4282.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

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
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