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Eetfestijn
Vlaamse stoverij met frietjes en groenten à volonté 
Prijs?

Volwassenen: 19 euro

Kinderen tot 12 jaar: 10 euro (keuze uit balletjes in  
tomatensaus en stoofvlees)

Inschrijven? 

Inschrijven kan door een overschrijving voor 22 april op het reke-
ningnummer van N-VA Avelgem: BE62 9731 5063 4061. Vermeld: 
‘eetfestijn’, het aantal personen en welke (kinder)maaltijd. 

Minder mobiel?

Wie minder mobiel is, kan opgehaald worden. 

Meer informatie bij Jan Pille via e-mail
jan.pille@n-va.be of telefonisch 0474 71 44 62.

Beste inwoner
Een goede huisvader voor uw belastinggeld
Op 14 oktober kiest u een nieuwe gemeenteraad. Die raad zal 
het beleid in Avelgem de komende jaren vorm geven. Maar 
wat moet zo’n bestuur eigenlijk doen? Een lokaal bestuur is 
gestoeld op belastinggeld, afkomstig van burgers en be-
drijven. Voor N-VA Avelgem moet het lokaal bestuur dus 
spaarzaam omspringen met de beschikbare middelen. Elke 
euro kan maar één keer worden uitgegeven. Dat houdt ook in 
dat men gefundeerde keuzes moet maken. Ze kan niet alles 
ondersteunen of op zich nemen en ze kan ook niet iedereen 
subsidiëren.

Focus op de kerntaken
Waar de private sector een degelijke dienstverlening aanbiedt, 
moet een lokaal bestuur niet zelf optreden. Waar een faci-
literende rol voldoende is om nieuwe private initiatieven te 
doen floreren, moet een lokaal bestuur die taak niet naar zich 
toetrekken. Kortom, de overheid moet zich op haar kerntaken 
focussen. Een slanke overheid houdt niet alleen de belasting-
druk laag, maar biedt ook de ruimte voor de gemeenschap om 
zelf initiatief en verantwoordelijkheid op te nemen.

Wat de burger zelf kan, doet de overheid niet noodzakelijk 
beter of goedkoper. Door een debat met de inwoners te voeren 

kan men bepalen welke taken een lokaal bestuur moet opne-
men en welke dienstverlening men beter kan uitbesteden.

Bij zaken waar verenigingen of inwoners zelf een uitvoerende 
verantwoordelijkheid kunnen opnemen, neemt het gemeen-
tebestuur als overheid hoogstens een regisserende rol op. Die 
kan bestaan uit het uitwerken van een beleidskader of het 
samenbrengen van verschillende actoren. De uitvoering laten 
we evenwel aan hen over. Denk maar aan het voorzien van de 
nodige gemeentelijke infrastructuur.

N-VA vraagt in oktober opnieuw uw vertrouwen
Momenteel leggen we de laatste hand aan zowel ons pro-
gramma als aan onze lijst. We willen u een aanbod doen met 
concrete voorstellen en duidelijke keuzes. Centraal daarin 
staan uw veiligheid, onze manier van leven en een verant-
woord bestuur. In 2012 schonk u ons 
uw vertrouwen. De voorbije vijf jaar 
heeft onze ploeg constructief oppositie 
gevoerd en alternatieven aangedragen. 
Wij hopen dat we in oktober op uw 
steun mogen rekenen, voor Avelgem, 
voor u.

Jan PILLE
Afdelingsvoorzitter
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N-VA Avelgem in beeld

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van N-VA Avelgem maakte de 
voorzitter Jan Pille twee nieuwe bestuursleden bekend: Severien Algoet en 
Peter Dendoncker. Beiden zijn Avelgemnaren. Op de foto ziet u van links 
naar rechts: Peter Dendoncker, Patrick Michiels, Günther Vanmaercke, 
Severien Algoet, Yves Spillebeen, Conny Rogie, Jan Pille en Efraïm Deman.

925 betaalde mandaten minder in Vlaanderen
OCMW en gemeente vloeien samen
Op 1 januari 2019, na de gemeenteraadsverkiezingen, gaan in Vlaanderen de OCMW’s op in de gemeentebe-
sturen. Daardoor verdwijnen de OCMW-raden en de bijhorende 925 betaalde mandaten.

De Vlaamse Regering gaf het plan van N-VA-minister Liesbeth 
Homans (N-VA) groen licht. De lokale besturen kunnen zich 
nu niet alleen efficiënter organiseren, de drempel om naar het 
OCMW te stappen verlaagt ook. Bovendien kunnen de gemeen-
ten een sterk geïntegreerd lokaal sociaal beleid voeren. 

Wat zal er nu allemaal veranderen?
  De gemeenteraad zal tegelijkertijd ook de OCMW-raad wor-

den.
  Wie in 2018 verkozen wordt als gemeenteraadslid, wordt dus 

ook OCMW-raadslid.
  De voorzitter van de gemeenteraad zal tevens de voorzitter 

van de OCMW-raad zijn.
  Het schepencollege zal tegelijk beslissingen nemen als vast 

bureau van het OCMW.
  Een bijzonder comité voor sociale dienstverlening zal beslis-

sen over individuele dossiers. “Daar kunnen dan ook niet-ge-
meenteraadsleden en externe experts deel van uitmaken”, 
aldus minister Homans. “Zo houden we privacygevoelige 
dossiers uit de politieke invloedsfeer.”

  Er zal maar één meerjarenplanning meer moeten opgemaakt 
worden voor OCMW en gemeente.

  Er zal maar één secretaris en één financieel beheerder meer 
zijn voor OCMW en gemeente.

925 betaalde mandaten verdwijnen in Vlaanderen
De ambtenaren mogen hun baan behouden, een hoop lokale 

mandaten gaan wel op de schop. De OCMW-raad gaat dus volle-
dig op in de gemeenteraad. Dat wil zeggen dat 925 betaalde zitjes 
verdwijnen.

Vanuit Vlaanderen wordt voor de lokale besturen de nodige 
ondersteuning voorzien. De doelstelling van de N-VA is altijd 
geweest om de lokale besturen daadkrachtiger te maken. Met 
deze integratie zorgt men voor een geïntegreerd lokaal sociaal 
beleid. 

Dat komt vooral ten goede van de zwaksten in onze samenle-
ving. Wat dus de kern moet zijn van een daadkrachtig sociaal 
beleid, ook in Avelgem.

Naar jaarlijkse gewoonte deelde N-VA Avelgem ook dit jaar 
weer Valentijnschocolaatjes uit op de wekelijkse markt.
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Afbraak centrale van Ruien
Kunst of bittere ernst?
Ruim negen maanden geleden werden de drie schoorste-
nen en de koeltoren van de centrale in Ruien tot ontplof-
fing gebracht. Opvallend, de restanten zijn aangekleed 
met stof. Is dit kunst van Christo of bittere ernst? 

Nog voor de sloping plaatsvond, drukte onze burgemees-
ter ons op de gemeenteraad van mei 2017 op het hart dat 
alle asbest waarschijnlijk weggehaald werd. Zowel bij de 
eigenaar, de projectontwikkelaar als het gemeentebestuur 
van Kluisbergen wordt in alle talen gezwegen over asbest.

De manier waarop de restanten verwijderd worden, heeft er 
alle schijn van dat men asbest vakkundig aan het verwijde-
ren is. De omwonenden, zowel  van Ruien als Waarmaar-
de, werden of worden in het ongewisse gehouden. N-VA 
Avelgem heeft de sloopinventaris, waarin aangeduid wordt 
of er asbest aanwezig is, opgevraagd maar niet gekregen. De 
transparantie en communicatie zijn ver te zoeken.

Personen met een beperking krijgen makkelijker toegang tot sportieve en  
socioculturele evenementen
Zuhal Demir stelt European Disability Card voor
Personen met een handicap vertegenwoordigen in België 
meer dan vijftien procent van de bevolking. Zij hebben vaak 
moeilijkheden om hun handicap te bewijzen aan de kassa 
van een sportcentrum, attractiepark of museum. Maar ook 
voor aanbieders van cultuur, sport en vrije tijd is het niet 
eenvoudig om vast te stellen of iemand in aanmerking komt 
voor een voorbehouden plaats, een korting of een ander 
voordeel. Dat behoort nu tot het verleden dankzij de Euro-
pean Disability Card.

Waar aanvragen?
De gratis kaart kan aangevraagd worden via een online 
contactformulier (www.handicap.belgium.be), telefonisch 
(0800 987 99) of brief. Je kan ook een afspraak maken met 
een maatschappelijk assistent bij jou in de buurt. Die dienst 
vind je bij Woon-Zorg in de Leopoldstraat 66 in Avelgem.

N-VA-voorstel: Avelgem moet kaart ondersteunen
N-VA Avelgem vraagt dat onze gemeente ook meedoet aan 
dit project. Het invoeren van deze kaart draagt bij tot een 
inclusievere samenleving. Ze beperkt voor de betrokken 
doelgroep de rompslomp van het steeds weer uitvoerig 
moeten bewijzen van hun beperking.

Naar jaarlijkse gewoonte deelde N-VA Avelgem ook dit jaar 
weer Valentijnschocolaatjes uit op de wekelijkse markt.

Wist je dat …
  de gemeenteraad een aanvullend verkeersreglement goed-

keurde voor de Sint-Amandswijk in Kerkhove? Het gaat 
onder meer om: eenrichtingsverkeer, parkeerplaats voor 
bussen aan de school, parkeren op het voetpad.   

  de gemeenteraad unaniem besliste, na de ingediende 
bezwaren ongegrond te hebben 
verklaard, het onteigeningsplan voor 
de doorsteek Huttegemstraat-ou-
de spoorwegbedding definitief vast 
te stellen? Zo wordt de bevoegde 
minister verzocht de gemeente tot 
onteigening te bemachtigen.

  de aankoop van het onroerend 
goed, gelegen in de Kortrijkstraat 15 goedgekeurd werd voor 
de ronde som van 355 000 euro? Dit 
ter uitbreiding van het gemeentelijk 
recyclagepark. Daarnaast wordt 
er gekeken of het onroerend goed 
ernaast, achter het huisnummer 21, 
ook aangekocht kan worden. N-VA 
Avelgem stelt zich vragen over de 
mobiliteitsproblemen, een punt dat de eerder voorgestelde 
site Ter Muncken als mogelijke locatie ook fataal werd.

  er op vraag van de jeugdraad een omnisportveld van  
55 000 euro in het centrum van Avelgem komt en Avelgem 
285 000 euro uittrekt voor investeringen in sport? Dat 
juichen we zeker toe. Maar is de timing, zo net voor de ver-
kiezingen, niet opvallend?
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

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


