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Beste Avelgemnaar,

Jan Pille - Voorzitter N-VA Avelgem

Dinsdag 22 maart 2016 zal voor altijd in ons geheugen gegrift 
staan. Blijheid en opgewektheid hadden de start van de lente 
moeten kenmerken.  Maar terroristische aanslagen tegen onze 
Westerse waarden hebben ieder van ons tot in het diepste van 
onze ziel geraakt. Dit was de donkerste dag in onze na-oorlogse 
geschiedenis.  Langs deze weg wil N-VA Avelgem haar diepste 
medeleven betuigen aan de slachtoffers van deze verwerpelijke 
daden, aan hun familie en vrienden. Maar angst mag ons leven 
niet beheersen. Blijven stilstaan is niet aan de orde, maar verge-
ten doen we nooit.

En zo is ook de N-VA-afdeling Avelgem niet 
blijven stilstaan. Na een moeilijke periode 
is ook voor ons lokaal bestuur een nieuw 
begin aangebroken.  Achterom kijken doen 
we alleen om positieve herinneringen op te 
halen. Een proces maken van het verleden 
heeft geen zin, behalve om er lessen uit te 
trekken voor de toekomst. Het vernieuwde  
bestuur kijkt die toekomst dan ook vol 
vertrouwen tegemoet.

De voorbije gemeenteraadsverkiezingen 
liggen nu reeds meer dan drie jaar achter ons. Dat 

betekent dat we ons goed halfweg deze legislatuur bevinden. Dit 
is een ideaal moment om een balans op te maken. En ook al heeft 

onze partij geen verkozenen in de Avelgemse meerderheid, blijven 
we niet in een hoekje staan kniezen. De voorbije jaren probeerden 
we constructief oppositie te voeren. De volgende drie jaar zal dat 
niet anders zijn. We blijven de rol van controleorgaan zo optimaal 
mogelijk verder vervullen. In het belang van elke Avelgemnaar 
volgen we het beleid van het gemeentebestuur op de voet. En 
daar waar het in onze mogelijkheden ligt, zullen we onze stem 
laten horen.

Het beleid van onze gemeente valt niet bij iedereen in de smaak. 
Daarom ook deze oproep naar jullie, Avelgemnaren, toe. Hebben 
jullie vragen of suggesties ? Laat het ons weten via de gekende 
kanalen.

Tot slot stel ik jullie graag de vernieuwde ploeg voor. We zijn een 
kleine ploeg, maar daarom niet minder sterk. Voel jij je geroepen 
om samen met ons de stroom een andere richting te geven, 
verandering te brengen in onze landelijke gemeente Avelgem? 
Aarzel dan niet langer en help ons om de kracht van verandering, 
de motor van vooruitgang, te versterken. Wij volharden en hopen 
op jullie steun!

“Vicerit vim virtus”: de moed zal het geweld overwinnen!

Op 6 maart werd het nieuw bestuur 
van N-VA Avelgem in Bioboerderij 

Het Ganzenhof voorgesteld. 
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Op 11 juli vieren we het feest van de Vlaamse Gemeenschap. Door op die 
dag de Vlaamse Leeuw uit te hangen, willen we tonen dat we fier zijn op 
onze Vlaamse identiteit. Als op 11 juli aan uw woning de vlag wappert, 
komen wij langs met een kleine attentie. Heeft u nog geen vlag, dan brengen 
wij dit met heel veel plezier voor u in orde.

Stuur een mail naar gunther.vanmaercke@telenet.be en ontvang uw vlag.

N-VA AVELGEM ZET ALLE MOEDERS IN DE BLOEMETJES!

De belangrijke en steeds moeilijker wordende rol die moeders vervullen 
in Vlaanderen mag men wel eens in de verf zetten. Meer alleenstaande 
mama’s, meer kinderen die langer thuiswonen, een moeilijke combinatie 
werk-huishouden en het regelen van voor- en naschoolse opvang. 
Allemaal zaken waar onze moeders mee geconfronteerd worden. 
Bedankt, mama’s, om elke dag opnieuw, in welke situatie ook, het beste 
van jullie zelf te geven.  
Naar aanleiding van Moederdag wil N-VA Avelgem de mama’s dan 
ook in de bloemetjes zetten. Dag in dag uit, zijn zij de motor van 
vooruitgang!

VADERDAGACTIE

Ook de papa’s ontsnappen niet aan de aandacht van N-VA Avelgem. Tijdens het Vaderdagweekend (tweede 
weekend van juni) kunnen ook zij van ons een kleine attentie verwachten. 

Medewerkster op het kabinet van Defensie en 
Ambtenarenzaken.  Sinds november 2014 is N-VA-
bestuurslid Conny Rogie particulier secretaresse van 
minister Steven Vandeput.  Een boeiende job, wist ze 
ons te vertellen.

 Nie mee oes… Een positieve actie die N-VA Avelgem 
alleen maar kan ondersteunen. Met ‘Nie mee oes’ wil 
de gemeente duidelijk het signaal geven aan jongeren 
en hun omgeving dat ze er niet alleen voor staan. We 
zijn er zeker van dat de boodschap is aangekomen!

Oeze lochting.  Op dinsdag  22 maart 2016 werd 
de volkstuin  ‘Oeze lochting‘ officieel geopend. Een 
initiatief van de gemeente in samenwerking met vzw 
Boshout,  het Sociaal Huis, Zohra en Groep Ubuntu. 
‘Oeze lochting’ moet een gezonde werk- en ontmoe-
tingsplaats  worden.  Veel succes gewenst aan alle 
‘lochteniers’. 

Taxus tegen kanker. Nu er geen aanhangwagens 
meer op het containerpark toegelaten worden, vragen 
wij ons af of de ‘taxus-snoei-actie’ in Avelgem 
daarmee ook in het water valt. N-VA Avelgem 
stelt voor om  in de toekomst dit snoeiafval 
gewoon gratis te kunnen blijven afleveren. 
Op deze manier kan iedereen die dit wil,  
een steentje bijdragen aan de bestrijding 
van kanker. 

Sterk fietsbeleid. Op regelmatige basis ste-
ken een aantal geïnteresseerden , waaronder onze 
mandataris Magda Vercaemst, de koppen bij elkaar 
om te werken aan een veilig en modern fietsbeleid. 
Bedoeling is om de mensen aan te moedigen zoveel 
mogelijk verplaatsingen met de fiets te doen.  

Asbest… Wat er mee aangevangen? De gemeente 
heeft beslist om geen asbesthoudend afval meer 
te aanvaarden op het gemeentelijk recyclagepark.  
Inwoners kunnen met hun asbesthoudend afval 
terecht op de recyclageparken van Imog in Moen of 
Harelbeke. De eerste 100 kg asbesthoudend materi-
aal en maximaal 200 kg per gezin per jaar, neemt de 
gemeente voor haar rekening.

Op de algemene vergadering van de cultuurraad op 
dinsdag 15 maart 2016 besliste men dat de Avelgemse 
cultuurprijzen dit jaar op ‘La Braderie’ uitgereikt 
zullen worden. De N-VA-afgevaardigde heeft daar 
fel tegen geprotesteerd maar zijn argumenten vielen 
in dovemansoren. Doordat de prijsuitreiking nu 
plaatsvindt op de braderie, is er namelijk geen reden 
meer om ‘Avelgem Feest’ te organiseren. Hopelijk 
vindt men een alternatief voor dit programma in het 
kader van de Vlaamse Gemeenschap. Waar is onze 
Vlaamse fierheid gebleven?

Is dit de oplossing? 
Of eerder een 
noodkreet ?

Nog steeds komen handelspanden 
in Avelgem leeg te staan.

www.n-va.be/avelgemavelgem@n-va.be
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Avelgem feest(te)…

Vlaanderen vlagt…

Doordenkertje...

N-VA Avelgem was erbij

Magda Vercaemst



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans


