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Assenede

Hebt u ook het gevoel dat u in onze 
maatschappij niet gezien wordt? Dreigt u 

te verdrinken in administratieve romp
slomp en het complexe kluwen van regels 
en wetten? Vindt u ook dat alles zo duur 
werd, zodat uw loon steeds korter lijkt en 
de maand steeds langer? En dreigt ook u 
weg te zinken in statistieken en 
gemiddeldes?

De overheid staat er nauwelijks bij stil dat een 
steeds grotere groep het echt moeilijk heeft.
Alles wordt afgestemd op ‘gemiddeldes’ 
terwijl dat slechts een cijfer is en geen echte 
situatie. Welke echte boodschap of hulp heeft 
u daaraan? Juist: geen enkele.

GraaicUltUUr
Voeding, verwarming, elektriciteit, gezond heids zorgen, huur, vervoer en ja, zelfs 
sporten en kinderopvang worden voor teveel mensen onbetaalbaar of zijn een te 
grote last op het maandelijks budget. Ondertussen leven we op het hoogste niveau 
in een ongekende graaicultuur. 

BlindelinGs Belasten
We zitten in een neerwaartse spiraal en krijgen geen positieve signalen. Blindelings 
besparen en belasten zijn de kernwoorden geworden. Agressie en onbegrip gevolgen 
van overleven in plaats van samenleven. Niet zo fraai voor onze toekomst.

Hoog tijd dus dat we ook in onze gemeente volledig inzetten op lokale samenleving 
en economie. Geen of weinig geld voor grote projecten? Er zijn tientallen andere 
dingen die we wel samen kunnen realiseren.

n-Va samen met U
Een programma schrijven wij graag samen met u. Tips en advies zijn zeer welkom. 
In dit blad vindt u de contactgegevens van uw lokale N-VA man of vrouw terug. 
Maar u kan ook gewoon een mailtje sturen naar nva.assenede@hotmail.com. 
Of surf even naar onze website. Onder ‘bestuur’ vindt u alle mailadressen en 
telefoonnummers. 

De kracht van verandering: het zit in ieder van ons.

De kracht van verandering

Sabina De Craecker
Afdelingsvoorzitter

alGemeen
nva.assenede@hotmail.com 

assenede
•	 Paula Vinke   

paula.vinke@n-va.be 
•	 Michael Manaigre    

michael.manaigre@n-va.be  
•	 Sabina De Craecker    

sabina.decraecker@n-va.be 
tel: 0485 62 34 10

BoekhoUte
•	 Frederick Vermeulen   

vermeulen.frederick@skynet.be  

BasseVelde
•	 André De Winne    

andre.dewinne@n-va.be 

oosteeklo
•	 Guido Van De Veire 

Cisterciënzerinnenstraat 1 
9968 Oosteeklo 
tel: 09 373 58 63

•	 Ronald Haeck   
ronald.haeck@n-va.be



Veiligheid en mobiliteit …  
ook voor u een vraagteken?

Een gemeentelijk beleid moet gunstig inspelen op 
gevoelens van onveiligheid, door er collectief voor 

te zorgen dat elke inwoner zich zo veilig mogelijk 
voelt: zowel in zijn huis, winkel, bedrijf als op de 
weg.

Ondanks de mindere 
financiële	 middelen	
die door de crisis 
worden toebedeeld, 
blijft dit een belangrijke 
opdracht. Door volle 
ondersteuning van een 
gedegen politiebeleid 
kunnen we vele zaken 
een halt toeroepen. 

VeiliGheid meer 
dan één Gezicht
Open grenzen in 
Europa hebben de poort 
open gezet voor bendes 

met allesbehalve vrede lievende bedoelingen. Nooit 
tevoren hadden rechtbanken zo veel werk en zaten de 
gevangenissen zo overvol.

In het woud van vele regels verliest menig burger zijn 
weg of vindt hij dat deze niet voor hem gemaakt zijn. Van 
kleine tot grote criminaliteit, van verkeersovertreding 
tot verkeersagressie, van fraude tot overval, enzovoort. 
De (bijna) straffeloosheid is een doorn in het oog van 
iedere burger die zich wel gedraagt.

hectische en chaotische Verkeer
Baant u zich dagelijks een weg door het hectische 
en chaotische verkeer? Dan beseft u maar al te 
goed	 wat	 ook	 dit	 betekent.	 Specifiek	 onze	 zwakkere	
weggebruikers,	voetgangers	en	fietsers	verdienen	meer	
en betere aandacht. 

Indien	we	in	gans	Vlaanderen	onze	fietspadenrealisaties	
vergelijken met die van onze noorderburen moeten we 
‘mea culpa’ slaan en bekennen dat we daar nog heel 
wat van kunnen leren. Ook op dat vlak ligt er voor ons 
toekomstig	gemeentebestuur	nog	een	flinke	opdracht	
en menige bijkomende investeringen.

In ons verkiezingsprogramma maken we werk 
van	 een	 aantal	 voorstellen	 specifiek	 voor	 onze	 vier	
deelgemeenten. Uw hulp vinden we daarbij van groot 
belang. 

Het OCMW van Assenede verhuurt één van de 
drie leegstaande garages, behorende tot de 

bejaarden woningen gelegen aan de Moestuinstraat. 
Ze doet dat aan een zeer lage prijs, om één iemand 
tijdelijk uit de nood te helpen. De NVA stelt zich 
vragen.

Op de agenda stond de mogelijke verhuur aan een 
privépersoon uit een andere deelgemeente, voor 
onbepaalde duur en voor de prijs van 12,38 euro per 
maand. 

Onmiddellijk rezen bij ons enkele vragen:

1. Indien men overgaat tot het verhuren van deze 
leegstaande garages: waarom stelt men dit 
initiatief niet open voor alle inwoners?

2. Wat met aansprakelijkheid bij calamiteiten zoals 
brand,	 ontploffing,	 enzovoort?	 Er	 is	 blijkbaar	
vrijheid van stalling en wat zal men daar in 
opslaan? Elke voorwaarde ontbreekt in het contract 
en dus lijkt het OCMW volledig aansprakelijk.

3. Waarom werden huurcontract, huurvoorwaarden 
en huurprijs niet aangepast?

We hebben geen problemen met een aangeboden 
noodoplossing indien de voorwaarden correct zijn. 
Daarbij moet voor de persoon naar een totale structurele 
oplossing worden gezocht, de garage tijdelijk worden 
verhuurd en het huurcontract in die zin aangepast. Nu 
kan men blijven zolang men dat wil, tenzij plots één 
van de bewoners de garage zou opeisen. 

Het gaat hier blijkbaar om iemand in persoonlijke nood, 
die zijn huisraad tijdelijk wil opslaan. Dat het OCMW 
samen met de burger op zoek gaat naar een gepaste 
oplossing: akkoord. Het OCMW moet echter ook mee 
zoeken naar een structurele oplossing. 

Op deze wijze verhuren kan gevaarlijke precedenten 
scheppen en getuigt van amateurisme. Een openbaar 
bestuur zou net het goede voorbeeld moeten geven.

Deze garages zijn niet gebouwd om als opslagruimte te 
dienen of te verhuren buiten de bejaardenwoning om. 
De N-VA is akkoord dat de gemeente hulp moet kunnen 
bieden, maar vraagt zich af of dergelijke manier van 
werken wel de  juiste is. Was er geen gemeentelijke 
magazijn beschikbaar om de huisraad tijdelijk op te 
slaan?

Verhuur leegstaande garages sociale 
bejaardenwoningen As…jemenou!

André De Winne



Vorig seizoen was het eindelijk zover. Koning winter 
had zijn best gedaan en we konden terug eens 

genieten van onvervalst ijsplezier in de gezonde 
Boekhoutse polderlucht. 

Met een aantal gelijkge-
stemde zielen hebben we 
deze kans aangegrepen om 
het gezellig te maken aan 
een stuk ondergelopen weide 
langs de Vliet. Op die manier 
konden vele kinderen en 
families genieten van perfect 
schaatsijs gedurende enkele 
dagen. Iedere aanwezige 
bracht al eens iets mee om 
te drinken of te eten; alles 
was voorzien om het zo 
aangenaam mogelijk te 
maken. 

ontmoeten
Zo een klein initiatief zorgt 

ervoor dat de mensen elkaar ontmoeten en beter 
leren kennen! Ontmoeten gebeurt in Boekhoute 
vooral binnen het verenigingsleven. Door bij een 

vereniging aan te sluiten wordt je gemakkelijker 
geïntegreerd,	voel	 je	meer	betrokkenheid	en	creëer	 je	
een gemeenschappelijke band. 

In tijden van de multiculturele samenleving is dit van 
het grootste belang! Elkaar kennen zorgt er ook voor 
dat er een sociale controle op gang komt waardoor 
kleine ongemakken gemakkelijker aan het licht 
komen en eventueel opgelost geraken. Het bruisende 
Boekhoutse verenigingsleven met zijn talrijke hard 
werkende vrijwilligers verdedig ik met vuur, omdat het 
een buffer is tegen de verzuring van de maatschappij. 

eVenementen aanmoediGen
Waar mensen zich goed voelen is het plezant wonen! 
Door het organiseren van evenementen aan te 
moedigen, te promoten en eenvoudiger te maken 
kan de gemeente daar positief aan bijdragen. Gratis 
gebruik van gemeentemateriaal voor om het even 
welke vereniging, zou de kosten om iets op poten te 
zetten gevoelig drukken en meer kans op slagen geven 
door laagdrempeligheid.

Samen met de N-VA ga ik ervoor. Voor u in Boekhoute, 
maar ook in de andere deelgemeenten. Lang leve het 
verenigingsleven!

Al tijdens mijn schoolperiode had ik sympathie voor 
de VU. Na mijn huwelijk en mijn verhuis naar Sas 

van Gent brandde dit vuur op een heel klein pitje. Toen 
ik in 2003 in Assenede kwam wonen laaide deze vlam 
weer hoog op. Niet lang na mijn verhuis werd ik lid van 
de N-VA Assenede. Dit is een fantastische gemeente om 
in te wonen met een geweldige bevolking. Graag wil ik 
mijn steentje bijdragen om deze gemeente nog leuker te 
maken.

sociaal
Een sociale gemeente is ook een gemeente die moge-
lijkheden biedt aan zowel de jeugd als senioren. Het 
baart mij zorgen wanneer ik merk dat er voor jonge 
mensen weinig tot geen betaalbare woningen zijn. 
Jonge mensen zijn een noodzaak voor een gemeente 
maar ook voor onze senioren.  Speelgelegenheden voor 
de allerkleinsten, een recreatieplaats in elke kern waar 
inwoners van verschillende pluimage en leeftijd elkaar 
kunnen ontmoeten.

Samen met de NVA kunnen we dit zeker nog 
verbeteren.

VeiliGheid
Veiligheid is het hoogste goed. 
Wie zich veilig en geborgen 
voelt is positiever, neemt 
makkelijker deel aan sociale 
evenementen, voelt zich goed 
onder de mensen. 

Veilig thuis, in het 
verkeer, op weg 
naar school of 
werk zijn daarom 
dingen die voor 
mij heel belangrijk 
zijn. Goede infra-
structuur is dan on-
ontbeerlijk,  net zoals 
snel heids contro les, snel-
heids remmers, egale voetpa-
den, goed berijd bare en verlichte wegen. 
Dat kan: samen met de NVA.

Samen gaan we ervoor.

Winter in Boekhoute

De knipoog van… Luc Chinitor

André De Winne

•	 Afkomstig uit: Zelzate
•	 Woont: in Assenede sinds 2003
•	 Werkt: in Sas van Gent  

bij Cargill B.V.
•	 Hobby’s: reizen, wandelen, 

volleybal trainen/coachen, sport 
algemeen



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

n DE HEER n MEVROUW

NAAM:                                 VOORNAAM: 

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-MAIL: GEBOORTEDATUM:       /       /

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.   
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N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering. 

De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt. 

R E G E R I N G  P A K T  O N D E R N E M I N G E N  E N  B E D R I J F S L E I D E R S  A A N

Di Rupo jaagt bedrijven

uit België weg
udigestrategiewijzigingen kunnen de ondernemingen de bijkomende

d twijken Tochisde reputatieschade voor ons

t b talen ERIC POMPEN

Ni t alleen de Europese Commissie plaatst vraagtekens bij de begroting 2012 die de feder

di d Ook het Rekenhof heeft een hele reeks bezwaren. Het neemt in een

l n komt zeer vaak tot de conclusie da

i taf

REKENHOF MAAKT KIPKAP

VAN BEGROTING
K R I T I E K  O P  O V E R H E I D S I N K O M S T E N

Lof der gezondheid. 
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt. 

Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans 
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.be.

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat

over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der 

gezondheid. Van apologie tot 
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de 
gezondheidszorg bekommert.’

Rik van Cauwelaert, 
strategisch directeur Knack
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