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ASSENEDE

Kosten restauratie kerk Assenede lopen op

www.n-va.be/assenede
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KUNNEN WE NIET ONDER DEZE RESTAURATIE UIT? 
Neen. Iedereen vraagt zich af of het haalbaar blijft om 
belastinggelden op te hoesten voor de monumentale 
uitspattingen van vroeger. Dankzij een wet van de code 
Napoleon uit 1804 - waarop ons huidige wetboek is  
gebaseerd – kunnen we hier niet anders.  Er worden 
veel nieuwe, soms onzinnige wetten gemaakt, maar 
deze wet blijft wel bestaan. Dat terwijl we ons geld 
beter kunnen inzetten voor meer lokale doeleinden. 

PRIVATE SAMENWERKING 
Op Open Monumentendag zie je jaarlijks enkele goede 
voorbeelden van private samenwerking voor de  
restauratie van gebouwen. 

Zo’n PPS of publiek private samenwerking wordt  
opgezet door de overheid, omdat men de kosten  
efficiënter wil spreiden.

Een andere oplossing is om de gebouwen te verkopen. 
Hoewel ook vaak gesubsidieerd, krijgen ze hierdoor 
een nieuwe bestemming en blijven ze bewaard. Het 
‘Godshuis’ in Sint-Laureins is een mooi voorbeeld. 

Banken nemen het voortouw bij PPS,  
maar ook steeds meer  
aannemersbedrijven stappen  
in deze constructies.  
Kijk maar naar het nieuwe  
provinciale schoolgebouw in 
de Stoepestraat in Assenede.

Het ‘bruisende leven’ in ons  
dorp zal alleszins niet  
terugkomen door een  
gerestaureerde kerk.

De restauratie van de kerk in  
Assenede draait sinds september 
op volle toeren. De aanvraag van 
het project loopt al sinds 1986.  
De kosten lopen ondertussen op. 
De totaal geschatte renovatiekost 
bedraagt 2 miljoen euro, waarvan 
1 miljoen euro gedragen wordt 
door Assenede. Ruw geschat komt 
dat neer op 140 euro per inwoner 
van Groot-Assenede. 

Peter David, voorzitter



 

Vanaf 2016 krijgen gemeenten meer bevoegdheden 
om hun jeugdbeleid vorm te geven. Meer admi-
nistratie? Helemaal niet! “De nieuwe manier van 
werken zorgt voor minder planlasten”, zegt N-VA-
fractieleider Sabina De Craecker.

De tijd die voordien besteed werd aan het maken van 
gedetailleerde plannen en uitgebreide verantwoor-
dingsnota’s kan nu aangewend worden voor het beleid 
op zich. 

Maar wat verandert er dan?
Sabina: “De gemeenten zullen de Vlaamse middelen 
voortaan rechtstreeks krijgen via het gemeentefonds. 
Door integratie in het Gemeentefonds krijgt uw bestuur 
nu meer autonomie en kan het zelf de klemtoon leggen 
in de uitbouw en de vorm van haar jeugdbeleid.”

Krijgen gemeentebesturen die geen zier geven om jeugdbe-
leid dan geen carte blanche? 
Sabina: “Nee hoor! Zij moeten in de toekomst nog steeds 
verantwoording afleggen: op het moment van de ver-
kiezingen, maar ook de hele regeerperiode door. Zowel 
de oppositie als u kijken mee.”

“Het is de burger die in de stembus beslist of het gemeen-
tebestuur  een ‘goed of slecht rapport’ krijgt. Adviesraden 
en andere inspraakorganen moeten voluit hun rol spelen 
en daartoe voldoende kansen krijgen. Bovendien houdt 
de Vlaamse Regering een oogje in het zeil.”

Maakt Assenede er werk van?
Sabina: “Ja! We zien dat er volop ingezet wordt voor de 
jeugdverenigingen. Het is een van de prioritaire doel-
stellingen in het meerjarenplan en de oppositie kijkt 
mee of dit gerespecteerd wordt. De samenwerking met 
de lokale Jeugdadviesraad is goed en een constante.

Met 1 januari in zicht roepen we de burgemeester  
en schepen van Jeugd op om de  
jeugdwerking in  onze gemeente  
te blijven steunen en waar nodig een 
tandje bij te steken. Maak werk van  
de planning en voorbereiding van 
deze hervorming!”

www.n-va.be/assenede assenede@n-va.be

Gemeente geeft foute data door
De avondmarkt (kermisweek 18/08) en de jaarmarkt van 14/09 waren dit jaar een ramp. Oorzaak: De ge-
meente, die beide markten organiseert, gaf de foute data door op flyers. De horeca en buurtwinkels verlo-
ren door deze fout veel geld.

Oosteeklo jaarmarkt en avondmarkt 2015 flop! Et g’huerd?Et g’huerd?

Resolutie afschakelplan
stroomtekort naar de gouverneur
van Oost-Vlaanderen 
De voltallige gemeenteraad schaarde
zich achter deze resolutie waarin een
signaal wordt gegeven aan de hogere
overheid. Want enkel samen kunnen
we een stroomonderbreking voorko-
men.
Vraag om: Tijdige informatie bij af-
schakeling, stroom afschakelen =
laatste stap, soberheid in openbare
verlichting over gans België, solidari-
teit van alle gemeenten!

Leegstandsregister ook voor
private serviceflats?
Onze fractie vroeg – naar aanleiding
van het vaststellen van de belastingen
op leegstand - of private serviceflats
onder ‘andere woongelegenheden
vallen’. Volgens de meerderheid is
hier geen sprake van in de Vlaamse
reglementering. Daarin staat noch-
tans: ‘Elk onroerend goed of het deel
ervan dat hoofdzakelijk bestemd is
voor de huisvesting van een gezin of
alleenstaande’. 
Wat is een private serviceflat anders?

Duurdere kinderopvang IBO
Door een goedgekeurde prijsstijging
in het OCMW betaalt u alweer iets
meer voor de opvang van uw kinde-
ren. Van 0,86 euro per begonnen half
uur naar 0,91 euro. 
De N-VA stemde tegen!
Ter vergelijking: in buurgemeenten
Ertvelde en Evergem bedraagt dit
0,80 euro per begonnen half uur.

Tekorten in de jaarrekening van
scholengemeenschap Meetjesland
Hoewel het een eenmalig en klein
verlies was, moest toch de bijdrage
verhoogd worden. De N-VA-fractie
vroeg uitleg aan de schepen van On-
derwijs: Waar is het verlies aan te wij-
ten en  wordt er dan geen tussentijdse
resultatenrekening gemaakt om der-
gelijke vervelende zaken te vermij-
den? Helaas kon de bevoegde

schepen niet antwoorden. Zij had
evenmin opgemerkt dat de meerkos-
ten vooral in de post ‘catering’ zaten;
een post waar dus wel degelijk de te-
ring naar de nering kan gezet wor-
den. Er werd helaas gesproken als een
blinde over kleuren.

En jawel! Deze winter komt het
ervan! Tenminste 
…In 2013 en 2014 stelde de N-VA in
de gemeenteraad voor om enkele
straten – wanneer het sneeuwt – op
een veilige en eenvoudige manier au-
tovrij te maken voor spelende kinde-
ren. Meer informatie hierover vond u
in uw ‘Belleman’. Het kon ‘heel sim-
pel’ via het loket van de dienst Vrije
Tijd op het gemeentehuis. 

Helaas blijkt ‘simpel’ niet zo simpel
te zijn. De tijd tussen het moment dat
‘De Belleman’ in uw bus lag en de
termijn om een aanvraag in te dienen
was slechts twee werkdagen. Boven-
dien noteert men het als een aan-
vraag tot organisatie van een
evenement, met alle bijhorende pro-
blematiek. Als kerst op de taart stelt

het gemeentebestuur u hoofdelijk
aansprakelijk doordat u ‘organisator’
bent. Dat is nooit de bedoeling ge-
weest van ons voorstel. Wij waren blij
dat meerderheid en oppositie hier
samen op een veilige manier een
leuke winterse activiteit wilden op-
starten! Voor de uitwerking ervan
gaat de meerderheid het alweer veel
te ver gaan zoeken. Het kan niet dat
men het ingewikkelder maakt dan
nodig is of u dat u risico's moet
nemen omdat u zo goed bent iets
leuk te organiseren. 

Omdat sneeuw het beste en goed-
koopste speelgoed is, willen we er
samen met u volop gebruik van
maken. Maar wel om te glijden…
niet om te slippen!
Wij sturen graag voor u bij.

Indexering van de opcentiemen …
hoezo?
Tijdens de gemeenteraad december
2014 kwam opnieuw de verhoging
van de opcentiemen van 1175 naar
1300 ter sprake. De burgemeester
duidde dat dit moest beschouwd
worden als een indexering, met 
terugwerkende kracht naar het jaar
2000. Nogal een rare stelling als je 
bedenkt dat het bedrag waarop deze
opcentiemen worden berekend - het
kadastraal inkomen van je onroerend
goed - elk jaar wordt geïndexeerd. De
meerderheid heeft het dus klaarge-
speeld om u een dubbele indexering
aan uw broek te lappen.

www.n-va.be/assenede
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Volop inzetten op jeugdbeleid

Tot overmaat van ramp werd 
de beloofde rechtzetting in ‘de 
Belleman’ vergeten en stond de 
jaarmarkt in Oosteeklo zelfs niet 
vermeld in het marktkramers-
boekje ‘Ambulante Handel van-
daag en morgen’! Ook de markt-
kramers wisten dus nergens van 
en bleven weg.

De ‘rechtzetting’ via de krant, na 
opmerking van mezelf, liep terug 
fout. Men gaf zelfs voor 2016 foute 
data door. De markten van As-
senede, Bassevelde en Boekhoute 
werden wel correct vermeld op de 
flyers en kregen de nodige aan-
dacht in ‘de Belleman’. 

GROVE FOUT
Met 1,5 schepenen uit Oosteeklo in 
het schepencollege, zou dit nooit 
mogen gebeuren.

Niemand van het schepencollege 
heeft dit opgemerkt, integendeel: 
zij keurden de verkeerde data goed. 
Een grove fout dus.

De vele schepenwissels zijn geen 
goede zaak voor de burger en mee 
de oorzaak van dergelijke fouten 
door onder andere gebrek aan 
ervaring.

DE JUISTE DATA
Ik wil nog even aan alle geïnteres-
seerden meegeven dat Oosteeklo 

kermis volgend jaar plaats heeft 
in het weekeinde van 20 augustus 
2016, de avondmarkt op dinsdag 23 
augustus 2016 valt en de jaarmarkt 
op maandag 16 september 2016.

Mochten de inrichters of bewoners 
nog twijfelen: aarzel dan niet om 
de ex-schepen van Feestelijkhe-
den te contacteren, zodat derge-
lijke fouten niet 
meer gebeuren!

Guido Van De Veire
Raadslid uit Oosteeklo

Sabina De Craecker,  
fractievoorzitter: “Onze jongeren 

verdienen namelijk de volle  

aandacht van hun lokaal bestuur.

ZWERFVUIL OP RANDPARKINGS 

Onze randparkings liggen er vuil 
bij. De N-VA bracht dit punt op 
de gemeenteraad van augustus. 
Omdat een propere parking niet 
uitnodigt tot bijstorten, vroegen wij 
om daar frequenter op te ruimen en 
een extra vuilnisbakje te plaatsen. 
Op die parkings zagen wij ook 
graag een sensibiliseringsbord met 
de aanduiding van de boete voor 
zwerfvuil. 

Als antwoord kregen we dat het 
onmogelijk was om 120 vuilbakjes 
één keer extra per week te ledigen. 
Hadden we dat dan gevraagd? 
Ook het sensibiliseren vindt de 
schepen van Milieu niet nodig. De 
verenigingen en de jeugd ruimen 
namelijk twee keer per jaar al dat 
zwerfvuil van een ander op, waarna 
ze een bordje plaatsen met ‘pas 
geruimd’. Even later stort men terug 
vuil. Voor de N-VA is het duidelijk: 
zelf opruimen of boete betalen … 
aan de vervuiler de keuze!

 

INTERGEMEENTELIJKE 
SAMENWERKING OOK OVER  
GRENZEN HEEN?

Naar aanleiding van een artikel in de 
krant over de grensoverschrijdende 
samenwerking tussen Gent, Zelzate, 
Evergem en Terneuzen (NL), 
vroegen wij of ook Assenede de 
hand werd gereikt? Vele kindjes 
uit de grensstreek gaan bij ons 
naar de kleuter- en lagere school, 
de Nederlanders komen ook al 
eens boodschappen doen, op 

restaurantbezoek, sporten, …  Dat 
biedt opportuniteiten om rond 
verkeersveiligheid, ondernemen, 
toerisme, lokale activiteiten samen 
te werken. De burgemeester was 
hier voor te vinden en zal zeker 
ingaan op dergelijke voorstellen tot 
samenwerking. 

EXTRA OPVANG VOOR 
OORLOGSVLUCHTELINGEN

Onze fractie vroeg of Assenede de 
opvangcapaciteit zou vergroten en 
zich zou aanbieden tot extra opvang 
van vluchtelingen. Het agendapunt 
werd verschoven naar de OCMW-
raad. Hoewel de weigering en 
afwijzingsbrief aan ‘Fedasil’ al 
voor goedkeuring op de agenda 
stond, woedde er op voorhand 
blijkbaar toch een hevige discussie 
binnen de meerderheid.  Daar werd 
beslist om één extra opvangplaats 
voor een gezin van vier personen 
te voorzien.  Hoewel Assenede 
een voorbeeldgemeente voor het 
Meetjesland is op dat gebied, knaagde 
de oorspronkelijke weigering blijkbaar 
toch aan het geweten van menig 
raadslid. Er is een groter gerechtshof dan 
alle bestaande rechtbanken, en dat is het 
gerechtshof van het geweten (Mahatma 
Ghandi).

HOE ZIT HET MET DE FUSIE VAN 
GEMEEENTEN?

N-VA-raadslid Heidi Schaght vroeg 
in de gemeenteraad naar een stand 
van zaken rond de mogelijke fusies 
van gemeenten. De burgemeester 
is formeel: Er zijn geen gesprekken 
over een mogelijk fusie met andere 
gemeente(n) gaande. Eerst moet er 
duidelijkheid komen over de criteria 
die de hogere overheid stelt. Welke 
oppervlakte moet een gemeente dan 
hebben? Over hoeveel inwoners 
spreken we? Wat zijn de voordelen 
van een fusie voor de inwoners en de 
gemeenten? 
Tot die tijd blijft Assenede een 
klavertje vier. De rest zal na de 
gemeenteraadsverkiezingen komen?

VERKEERSVEILIGHEID 
POELDIJKSTRAAT ASSENEDE 
Met de aanleg van verkeersdrempels 
aan het begin en einde van de 
Poeldijkstraat komt er hopelijk een 
einde aan de enorme hoeveelheid 
snelheidsovertredingen die daar 
tot gevaarlijke situaties leiden. In 
samenwerking met de buurtbewoners 
bracht de N-VA dit probleem onder 
de aandacht. Een constructieve 
houding rond dit punt leidde tot de 
aanleg van verkeerskussens. Uiteraard 
kunnen wij snelheidsduivels niet 
persoonlijk tegenhouden. Zij ‘vliegen’ 
erover aan meer dan 50 km per uur. 
Feit is dat door deze drempels wel de 
snelheid van velen afremt.  

N-VA WIL GAS-BOETES VOOR 
DIERENVERWAARLOZING 

Het is niet eenvoudig om 
dierenmishandeling te vervolgen. 
Hoewel een gemeentebestuur en de 
politie vaak de beste bedoelingen 
hebben, zijn de handen vaak 
gerechtelijk gebonden. Voor parketten 
is kleine dierenmishandeling niet 
altijd een prioriteit en daarom worden 
deze zaken regelmatig geseponeerd. 

Daarom vraagt de N-VA het 
politiereglement aan te passen en 
dierenmishandeling te bestraffen 
met GAS-boetes. 

6de editie



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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


