
Niemand zal snel de drama’s vergeten
toen nog niet zo lang geleden verschei-
dene delen van vooral Oost-Vlaande-
ren onder water kwamen te staan.
Dijkbreuken en/of rivieren die buiten
hun oevers traden door dagenlange
regen maar ook slecht of foutief onder-
houd van de waterlopen zetten menig
huis onder water, met alle dramatische
gevolgen voor de bewoners. 

In het Meetjesland bleven we toen van
die ellende gespaard. Uiteraard moest
ons gemeentebestuur zich weinig zor-
gen maken.  Er staat echter nergens ge-
schreven dat we deze macabere dans
altijd zullen ontvluchten. 

Ook in Groot-Assenede hebben we heel
wat waterlopen, lage landerijen en
wooncomplexen die niet zo veilig lig-
gen in geval van waterellende. Een be-
langrijke vraag dringt zich op: heeft het
gemeentebestuur al nagedacht over een
preventieplan in tijden van waters-
nood in Groot-Assenede?

Het zou interessant zijn mocht de ge-
meente, via publicatie in 'De Belleman', 
een duidelijke visie hierover geven aan
de inwoners en concreet verwoorden
waaruit het preventiebeleid inzake wa-
teroverlast bestaat. 

Als je de toestanden ook nog eens be-
kijkt in buurlanden maar ook op andere
continenten, lijkt deze zaak belangrijk
genoeg om op een gemeenteraad be-

spreekbaar te maken.
Dat staat als een paal
boven water!

André De Winne, 
secretaris N-VA 
Assenede

Veel beekjes maken
één groot water
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Sasdijkstraat 25
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N-VA Assenede volgt graag de traditie om onze 
nieuwjaarsbrief aan u voor te leggen, beste inwoner.

Bij een nieuw jaar horen wensen

van gezondheid en geluk.

Vooral dan voor al die mensen

die in onze dorpen wonen, stuk voor stuk.

2011 brengt voor de kern van Assenede een nieuwe doorgang,

Voor het gemak van allen en in ieders belang.

Sport- en recreatielokalen in Oosteeklo zijn bijna in gebruik,

de buitenomgeving krijgt hier en daar nog wel een struik.

Nog enkel een goed en grondig overleg met de jeugd

Want anders doet het de jonge verenigingen geen deugd.

In Boekhoute heeft men het dorpshuis en bezoekerscentrum uitgebreid.

Dat heeft tot heel wat creativiteit geleid.

In het nieuwe jaar komt Bassevelde ook nog aan de beurt

Hier heeft de pastorij nood aan een grondige opknapbeurt.

De N-VA staat op de achtergrond paraat

En houdt in de gaten hoe het Assenede vergaat.

We waken erover dat dit gebeurt in het belang van de Assenedenaar,

Zolang dit goed gaat hebben wij geen bezwaar.

We rekenen erop dat alles gebeurt binnen het budget

Zodat we later niet op de zwarte lijst worden gezet.

Het engagement in dienst van alle mensen,

hiervoor tonen wij respect, ook over de partijgrenzen. 

Ook in het nieuwe jaar blijft de N-VA paraat voor Groot-Assenede

En wensen wij iedereen een jaar vol vreugde, begrip en vrede.

Paula Vinke

Nieuwjaarsbrief N-VA Assenede

BEZOEK OOK ONZE GLOEDNIEUWE WEBSITE:

WWW.N-VA.BE/ASSENEDE



‘Die jeugd van tegenwoordig … dat denkt aan niets, wil
zich nauwelijks engageren en hangt maar wat rond.’

Niets is minder waar. Hoewel de jeugd een vieze
smaak in de mond krijgt bij het horen van het
woord ‘politiek’ zijn ze toch massaal actief en soci-
aal geëngageerd. Maar politiek en sociaal engage-
ment … verschilt dat dan zo veel van elkaar?
Minder dan de jeugd denkt.

Jongeren kunnen hun steentje bijdragen om Asse-
nede voor de jeugd van nu aantrekkelijker te maken. 
De jeugd van Groot-Assenede weet wat ze wil en
ligt alvast wakker van volgende punten:

n Veiligheid aan de schoolpoort: extra verlichting,
voet- en fietspaden naar school, parkeerzone
en/of kiss & ride;

n Uitbreiding openbaar vervoer;
n Speelpleinen waar de jongste jeugd zich kan uit-

leven zonder schrik voor hangjongeren;
n Hangjongeren activeren door samen met hen te

zoeken naar hun interesses;
n Ontmoetingsplaatsen: fuiflocatie (in KMO-zone?!),

jeugdcafés/jeugdhuis, cultureel trefpunt anders
genaamd dan gemeenschapscentrum, laagdrem-
pelige ontmoetingsplaatsen die toegankelijk zijn
voor personen met een beperking;

n Betaalbare en degelijke infrastructuur voor jeugd-
verenigingen;

n Alcohol- en drugspreventie/beleid; 
n Lokale werkgelegenheid;
n Betaalbare woningen. 

Er zijn beslist nog tal van zaken waar de jeugd van
wakker van ligt. Of heb je misschien creatieve oplos-
singen voor deze problemen?
Laat ze me gerust weten via 
nva.assenede@hotmail.com 

Nadia Manaigre
Nieuw bestuurslid, 23 jaar jong, 
geboren en getogen in Assenede

De jeugd van Assenede 

ligt wakker van…

De verkiezingen zijn nu al meer dan 200 dagen ach-
ter de rug. De vorming van een nieuwe regering ver-
loopt heel stroef. Meer en meer krijgt de N-VA de
zwarte piet toegespeeld.

WAAROM? 
Omdat de N-VA geen extra toegevingen wil doen 
tegenover Brussel en Wallonië, en terecht! De staats-
schuld (vandaag 350 miljard), die zich al tientallen
jaren aan het opstapelen is, en de toekomstige kosten
van pensioenen en ziekteverzekering bewijzen dit. 

De verantwoordelijken voor deze situatie zijn toch
de traditionele partijen die al jaren aan de macht
zijn? Tot op heden hebben zij daar nog niks aan ver-
anderd. Diezelfde partijen roepen nu om het hardst
om verantwoordelijkheid. Maar als het fout gaat is
het de schuld van de N-VA zeker?

Wat gemeentelijk nieuws betreft: er zijn heel wat 
N-VA-accenten opgenomen in het beleid. Dat komt
uitgebreider aan bod in de volgende editie. Voor lid-
maatschap van onze afdeling kunt u OOK bij mij te-
recht! 

Ik wens jullie allemaal een gezond, sportief en 
feestelijk 2011 toe!

Guido Van De Veire
Schepen van Sport, 
Feestelijkheden en 

Nutsvoorzieningen

Sinterklaas al lang voorbij - 

Zwarte Piet nog aan onderhandelingstafel



Kringlooptuinieren be-
tekent dat je je tuinafval
en snoeiresten zoveel
mogelijk thuis probeert
te composteren op een

hoop of hergebruikt door de snoeiresten te verhak-
selen.

Een mulchmaaier wordt gebruikt om gras fijn te snip-
peren. Het gras geeft zijn voedingsstoffen terug aan de
grasmat. Je hebt dus geen vetstoffen of kalk meer nodig
en geen gras meer om af te voeren. Goed voor milieu en
portemonnee!

Uiteraard kan dit alleen wanneer je daar voldoende
tuinruimte voor hebt. Bij IVM kan je vanaf 2010 een sub-
sidie aanvragen voor de aankoop van een hak-
selaar of een mulchmaaier. Meer informatie vind je
www.ivmafvalbeheer.be. De subsidie bedraagt 10 %
van het aankoopbedrag exclusief BTW met een maxi-
mum van 80,00 euro per subsidiedossier.

Assenede, Bassevelde, Oosteeklo en Boekhoute zijn
groene, landelijke gemeenten. Logisch dus dat hier veel
gras- en snoeiafval is. Laat ons het verwerken aanmoe-
digen in plaats van het sluikstorten. 

Milieupark Assenede … afval op de wip

Kringlooptuinieren in de lift

De tarieven van afvalstoffen kwamen op de gemeenteraad alweer aan bod. Dit keer ging het om het gras- en
snoeiafval. Zo wordt de gratis 2 m³ herleid tot 1 m³. Vanaf nu zou u 15,00 euro per m³ moeten neertellen. Dat 

leverde een waar gekissebis op tussen meerderheid en oppositie.

Meerderheid Oppositie

Stelling: de vervuiler betaalt Irritatie over de constante aanpassingen van de 
prijzen

Aanpassing van de prijzen volgens doorrekensysteem Onduidelijkheid voor de burger, die niet meer goed
milieupark kost handenvol geld weet hoeveel hij nu voor wat moet betalen

Niet iedereen moet betalen, enkel de vervuiler Iedereen betaalt: zie milieubelastingen; 
(lees: hij die zijn afval naar het containerpark brengt de ‘eerlijke’ vervuiler betaalt dus dubbel
en/of in huisvuil- of PMD-zakken steekt)

Milieubelastingen kunnen niet afgeschaft worden: Het is nochtans een advies van hogerhand.
dit is nu financieel onmogelijk Extra kosten bevorderen sluikstorten of verbranden 

in eigen tuin

Het milieupark kost handenvol geld. Een deel daarvan
wordt terugverdiend via de retributies en de verkoop
van sommige afvalstoffen (metaal/koper).
Toch is dit onvoldoende en ‘verlieslatend’ als je het
vanuit een economisch standpunt bekijkt. 

VERWERKINGSKOST
Het milieupark is geen bedrijf dat winst moet boeken
maar heeft als doel afval te verzamelen en te verwerken
op een correcte manier. De oppositie heeft hier een punt.
Maar ook de meerderheid heeft deels gelijk: hoe zet je
mensen aan hun afval te beperken als je het gratis laat?
Het belang om de verwerkingskost zo laag mogelijk te
houden, gaat ons allemaal aan. 

GRATIS 
Het woordje ‘gratis’ is hier helaas niet zo gratis. De uit-
eindelijke kost van het containerpark delen we allen via
onze bijdrage in de gemeentebelasting en onze rekening
milieubelasting. Van de stelling ‘de vervuiler betaalt’
blijft dus weinig overeind. Indien je deze stelling abso-
luut wil toepassen moet je de milieubelasting afschaf-
fen, de prijs van de vuilniszakken doorrekenen aan hun

werkelijke tarief en alle afval die naar het containerpark
wordt gebracht doorrekenen aan de werkelijke kostprijs
na aftrek van de opbrengst.

Inventieve vervuilers zullen zich in dit verhaal prompt
aangezet voelen om ‘creatief’ met hun afval om te sprin-
gen onder de vorm van sluikstorten, verbranding, en-
zovoort. Het opruimen van zwerfvuil wordt dan weer
betaald door … juist: u en mij.
Dat is geen populair of goed verhaal en daar zit dus
niemand op te wachten.

PUBLICEREN
Het voortdurend aanpassen van de
tarieven, van welke afvalstof ook, is
een verwoede poging van de meer-
derheid om de kosten onder controle
te houden. Een overzicht van deze ta-
rieven zou het gemeentebestuur kun-
nen publiceren in ‘De Belleman’ en op
uw ophaalkalender. Die hangt in elk
huis. Zo weet iedereen waar hij aan
toe is.

Sabina 
De Craecker

Afdelings-
voorzitter



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

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

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

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
onze nationaliteit. We lezen het in de
krant en we zien het elke dag op straat:
het huidige asiel- en migratiebeleid is
een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaal-
pakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,

zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken

en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die

gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten door-

lopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA- Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.

Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht

op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaan-

vragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illega-

liteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving

van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een

flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-

staten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken

en een oplossing vinden voor BHV. 

Niet in het minst moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder

chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet

de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering

de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de

N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

De N-VA  heeft eentotaalvisie op migratie.
Wenst u onze brochure“Migratie, een uitdaging” te bestellen?Surf dan naar www.n-va.be/migratie of stuur ons de onder-staande bon terug!


