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N-VA wil optimale ondersteuning voor 
mantelzorg
In 7 op de 10 gemeenten krijgen Vlaamse mantelzorgers een premie. 
In Assenede krijgt een mantelzorger niets van de gemeente, en al zeker 
geen optimale ondersteuning. 
De N-VA bracht dit op de gemeenteraad 
waar de meerderheid verwees naar hun 
investering in Aan-Z, de organisatie 
voor maatschappelijke ondersteuning en 
activiteiten, die ook in Assenede actief 
is. Hoewel het succesvolle Aan-Z, en zijn 
vrijwilligers uitstekend werk leveren, 
ontbreekt het hen aan voldoende mensen 
om ook nog eens alle mantelzorgers te 
ontlasten.

Wat valt op?
Er worden projecten opgezet door de 
meerderheid en Aan-Z, waarbij opvalt dat 
het telkens projecten zijn waar Assenede 

ook subsidies voor krijgt. Op zich niet 
slecht, maar andere projecten, zonder  
enige vorm van subsidie, vallen wel  
telkens uit de boot.

Project Mantelzorg
Dat wordt zeker een programmapunt in 
onze campagne 2018: uitgewerkte onder-
steuningsmaatregelen, op maat van de 
mantelzorger. Niet enkel financieel, maar 
ook praktisch gericht. Zo verhogen we de 
draagkracht en verlichten we de last. De 
N-VA vraagt meer respect en ondersteu-
ning voor de mantelzorger, want zij dragen 
vaak de lasten die een ander niet wil.

Mantelzorgers gaan speeddaten met Vlaams  
Parlementslid Peter Persyn
N-VA  haar mantelzorgers
Op zondag 12 februari gaan Vlaamse mantelzorgers uit Assenede, Bassevelde, Boekhoute en 
Oosteeklo speeddaten met Peter Persyn en onze mandatarissen, tijdens een aperitiefverga-
dering in Assenede. Deze gaat door in de cafetaria van gemeenschapscentrum De Bijenkorf 
van 10 tot 12 uur. De N-VA wil hun bezorgdheden en praktische problemen kennen. Wilt u 
als mantelzorger graag meewerken aan dit unieke project? Wij zorgen ervoor dat u erbij bent! 
Neem contact op met sabina.decraecker@n-va.be of sms naar 0485/62 34 10.

Op naar 2017!

Al vier jaar werkt de N-VA hard 
aan de verandering binnen uw 
gemeente. Als oppositiepartij 
controleren en oefenen we  
toezicht uit op de meerderheid. 
Door regelmatig contact en te 
luisteren naar uw verhaal doen 
wij heel vaak actieve tussen- 
komsten. Ondanks de verschillende 
politieke opvattingen, werken we 
op een constructieve manier

Het woord ‘politiek’ moet lokaal 
betekenen dat iedereen zijn 
beste beentje voorzet voor u. 

De balans in denken en doen 
moet in evenwicht blijven, zelfs 
al betekent dit de partijgrenzen 
eens overschrijden. Verenigin-
gen, vrijwilligers, sport en spel, 
onderwijs, toerisme,…het brengt 
mensen bij elkaar. Laat ons daar 
groot respect voor hebben, want 
in deze samenleving is dat geen 
vanzelfsprekendheid meer. 

Het einde van het jaar is in zicht 
en dan kijken we ook eens in  
eigen hart. Onze mandatarissen 
zijn dankbaar voor de rol die 
u ons toebedeelde. Als goede 
herders willen wij voor iedereen 
die in onze gemeente woont een 
veilige en goede weg uitstippelen. 

Onze raads- en bestuursleden 
wensen u graag een gelukkig 
kerstfeest, een sprankelend 
nieuw, gezond en veilig jaar! 

Sabina De Craecker
Fractievoorzitter

N-VA Assenede wenst iedereen 
een gelukkig en gezond 2017!



2 DENKEN.DURVEN.DOEN.

assenede@n-va.be

Twee vrouwelijke OCMW-mandatarissen sieren onze fractie binnen het OCMW tijdens deze legislatuur. 
Monique Verschorren uit Oosteeklo nam de eerste drie jaren voor haar rekening. Sandra Cooman nam de 
fakkel over op 1 januari 2016. Tijd voor een dubbel interview met deze pittige madammen.

Monique, je hebt er drie jaar opzitten als OCWW- 
raadslid. Wat vond je van deze ervaring?

“Voor mij was dit een heel mooie en zeer leerrijke ervaring. Ik 
was voordien nog nooit actief in de politiek,  en moest dus van 
nul beginnen, maar was zeer gemotiveerd. Het sociale gebeuren 
is iets wat mij enorm interesseert.”

Wat is je vooral bijgebleven? 
“Ik heb heel veel bijgeleerd en weet nu beter waarvoor men bij 
het OCMW terecht kan.”

Wat vind je van de werking van de OCMW-raad?

“De OCMW-raad 
is toch wel belang-
rijk. Het kon er 
soms heftig aan 
toe gaan. Er moe-
ten vaak belangrij-
ke beslissingen ge-
nomen worden en 
niet iedereen heeft 
daarover dezelfde 
mening. Toch is er 
altijd ruimte voor 
overleg.”

Wat is je meest positieve ervaring en je meest  
negatieve ervaring binnen de OCMW raad?

“Dat ik mijn persoonlijke inzet via mijn mandaat kon omzetten 
in daden is mijn meest positieve ervaring. De meest negatieve is 
te moeten stoppen met veel tegenzin.”

Wat heb jij persoonlijk verwezenlijkt binnen je  
mandaat?

“Ik heb altijd gereageerd tegen de absurde verhogingen van de 
huur van de serviceflats en mij sterk gekant tegen onnodige 
kosten die voorvloeien uit activiteiten die geen meerwaarde 
brachten voor diegenen die het uiteindelijk het meeste nodig 
hadden. Vooral activiteiten dus die eerder ingericht werden ter 
persoonlijke glorie en titel van bepaalde politici.”

Wat vond je van de verschillende aspecten binnen 
jouw mandaat?

“Het sociaal comité was iets wat ik heel graag deed. Je wordt  
geconfronteerd met allerlei soorten van problemen en daar 
schrik je soms wel van.”

Zou je opnieuw een mandaat als raadslid overwegen 
en waarom?

“Ja, ik ben heel erg gemotiveerd om de politiek binnen onze 
gemeente te volgen. Toch zit ik liefst in het OCMW omdat het 
sociale mij erg aanspreekt.”

Sandra, Je bent nu 1 jaar OCMW raadslid. Hoe kijk je op 
dit eerste jaar terug?

“Het bleek een vat vol verrassingen waarbij héél wat te leren valt.”

Wat is jou onmiddellijk opgevallen?
“Dat er heel veel wissels waren binnen dit bestuursorgaan, wat de 
samenhang en de sfeer niet echt ten goede kwam. Voornamelijk 
door het spel meerderheid en oppositie.”

Wat wil jij persoonlijk verwezenlijken binnen deze drie 
jaren?
“Bijdragen tot de verbetering van de positie van de zwakkeren en 
de hulpbehoevenden.”

Wat vind je van de verschillende aspecten binnen je 
mandaat?

“Van sommige zaken schrik je. Je kan dat ook tegen niemand 
zeggen, ook niet binnen je eigen gezin. Die strikte geheim- 

houding is soms emotioneel belastend. Een OCMW-mandaat is 
echt wel meer dan éénmaal per maand in de raad zetelen.”

Wat vind je van de werking van de OCMW-raad?
“Soms bedroevend. De werking van deze raad zou politieke 
partijgrenzen moeten overstijgen. Helaas is het tegendeel 
waar.”

Zou je opnieuw een 
mandaat als raadslid 
overwegen en  
waarom?

“Ja, omdat ik meeleef met 
het sociale gebeuren binnen 
onze gemeente en er op dat 
vlak nog heel wat te  
realiseren valt.”

Dubbelinterview OCMW-mandatarissen
Bestuursleden in de kijker:
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Boekhoute: de langverwachte  
seniorenflats in aantocht?!

Waar vroeger de pastorie en de bibliotheek stonden, komen 
er nu ‘23 luxueuze seniorenflats’. Mooi en comfortabel. Maar 
de kleine f lats hebben een ferme prijskaart. Betaalbaar voor 
de doorsnee Boekhoutenaar? In plaats van te kiezen voor een 
afgeslankt model van het oorspronkelijke project, koos uw 
meerderheid ervoor een verbrekingsvergoeding te betalen van 
+- 150 000 euro en om de gronden aan een private investeerder 
te verkopen.  Zo vulden zij een andere put op. Met Pasen start 
de bouw. Dertien jaar lang verkondigde de meerderheid het 
evangelie van een sociaal project voor de bejaarde mensen van 
Boekhoute. Nu slachten zij deze kip met de gouden eieren.

Uitslag enquête jaarmarkt 2016
N.a.v. het debat op de GECORO rond het ‘Landbouwershuis’, 
organiseerde onze afdeling op de Asseneedse jaarmarkt een 
enquête over de dorpskern. Gezien de plannen om de RUP 
van de markt aan te passen dreigt ook dit stukje erfgoed 
grotendeels te verdwijnen. We lieten alleen inwoners van 
Assenede aan het woord en kregen meer dan 100 ingevulde 
formulieren terug. De conclusie: De Assenedenaar roept op 
de jaarmarkt vooral om ‘meer leven in de brouwerij’. Een 
opfrissing van het Asseneedse dorpsgezicht wordt toegejuicht 
mits enig respect voor het bestaande (lees oude) dorpsgezicht 
en niet enkel in de vorm van appartementen. Assenede wil 
geen appartementenstad zijn, maar een bruisend gezellig 
dorp, met respect voor het erfgoed en een levendige visie op 
gebied van wonen, handels- en horecazaken. En zie…een 
programmapunt voor 2018 werd geboren.

Oosteeklo’s ‘gat in de muur’ nog niet hersteld

In april 2016 werd ingereden op het sociaal appartement ’t 
Groentjen in Oosteeklo. Resultaat: een groot gat en schade.  
Geen probleem, dacht uw meerderheid, we fixen dat even….
met een houten plaat. Die plaat hangt er nu al bijna een jaar. 
Het appartement vertoont ook andere gebreken: schimmel, 
zoutuitslag, een slecht werkende brander en geen werkend 
brandalarm. Tot nu toe bleef het OCMW voor de herstellingen 
in gebreke. Misschien denkt uw meerderheid: ‘beter een gat 
in de muur dan in onze begroting?’ 

Maar de winter staat voor de deur – excuseer: voor de plaat. 
Ons raadslid trok aan de bel tijdens de OCMW raad van  
23 november.

Zwerfkattenbeleid bijgestuurd

Door onze tussenkomsten en daadkracht werd het 
zwerfkattenbeleid grondig bijgestuurd. Uw meerderheid koos 
voor een nieuwe samenwerking met het dierenartsencentrum 
VACCAVET uit Kaprijke, dit n.a.v. een Meetjeslandse 
offerteaanvraag.

De N-VA vindt het jammer dat de plaatselijke dierenartsen 
voorbijgelopen zijn, maar kan zich toch vinden in deze 
professionele praktijk. De goede werking primeert, zeker na 
wat we de afgelopen jaren opmerkten. Om het met een oud 
Chinees gezegde af te sluiten: ‘Een kat mag naar een koning 
kijken.’

Put van 2 170 euro voor man van 81, door slechte  
aansluiting en wegvallen subsidie

De aanleg van riolering in de Mennestraat, de afvoer van 
het straatwater en verplichte ontkoppelingen, waarbij geen 
rekening werd gehouden met het verschil in diameter van de 
buizen, bezorgde G.C. uit Assenede niet alleen wateroverlast, 
maar ook nog een gigantische factuur om de problemen op 
te lossen. Door deze aansluiting en doordat SamenPlus de 
subsidie voor ontkoppeling heeft afgeschaft, blijft deze inwoner 
zitten met het prijskaartje van 2 170 euro. Een harde noot om 
te kraken.

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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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 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:     /     /


