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Terwijl iedereen druk speculeerde over ‘de bom’ onder 
de plannen voor Markt 1,2 en 3 – beter gekend als ’t 
Amusement, de Prins Kardinaal en Sint-Sebastiaan – werkte 
de N-VA in alle stilte verder achter de schermen. Hoewel de 
waarde van het interieur niet te onderschatten is, bleek de 18e 
eeuwse afspanning onvoldoende erfgoedwaarde te bezitten. 

De N-VA-afdeling zat begin januari 
samen met de eigenaar van de drie 
panden om duidelijkheid te krijgen over 
de toekomstplannen, het respect voor ons 
dorpsgezicht te behouden en de mogelijkheid 
om de oorspronkelijke elementen te verwerken 
in de nieuwe gelagzaal. De plafondschildering 
van Guy Vandenbranden, de authentieke 
glasramen en ook het schild van de Prins 
Kardinaal zouden worden geïntegreerd .

Een duidelijk geargumenteerd dossier en de 
boodschap om het dorpsgezicht te beschermen 
tijdens deze vernieuwing,  gaf het bevoegde 
kabinet en de minister alle middelen 
om een verstandige beslissing te nemen. 

Uiteindelijk kregen wij van het kabinet van 
minister-president Geert Bourgeois het 
verlossende nieuws: men zet de voorlopige 
beschermingsprocedure niet verder. 

Hiermee staat het licht nu op groen voor de 
heropbouw van drie vervallen, leegstaande 
gebouwen aan de kant van het oude 
Gemeentehuis. 

Sabina De Craecker
Fractievoorzitter/gemeenteraadslid 

Heidi Schaght
Gemeenteraadslid

Op regelmatige wijze ontvangt u ons lokaal en nationaal ledenblad, 
waarin u info vindt over acties, standpunten en realisaties van 
de N-VA.  U hebt ongetwijfeld vrienden of kennissen die ook 
geïnteresseerd zijn. Geef gerust onze informatiebladen aan hen door.

Ook onze N-VA-afdeling kwam op 26 april naar de lezing van 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

Plannen Markt 1, 2 en 3 zijn bekend

Oproep tot leden en sympathisanten

N-VA Assenede was erbij!

Inbrakenplaag: wees alert! p. 2 Et g’huerd? p. 3

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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Parking Oosteeklo eindelijk op komst

Inbrakenplaag in onze gemeenten
Wij vroegen de inbraakcijfers in de politiezone Assenede-Evergem op. De cijfers liegen er niet om. Februari 
gaf ons een triest cijfer van zesentwintig inbraken, waarvan tien inbraakpogingen. Maart was niet veel 
beter: maar liefst negentien inbraken in gebouwen en vier in woningen, waarvan acht pogingen.

Bij de meeste inbraken werd er geld, juwelen en gereedschap gestolen. 
Wij hebben dit aangekaart op de gemeenteraad van 24 maart. 
Politieraadslid Guido Van De Veire vroeg aan de burgemeester:

  Heeft dit de nodige 
aandacht gekregen in 
het politiecollege? Zo 
ja, welke acties werden 
genomen?

  Antwoord:  
Neen, dit heeft geen extra 
aandacht gekregen. 

  Zijn er extra 
politiecontroles gepland? 
Het antwoord was 
opnieuw neen.

  Kan er een extra pagina 
in ‘De Belleman’ komen 
met volgende info: 
preventiemaatregelen, 
oproep tot alertheid van 
de burger, vermelding 
van het nummer 101, 
informatie opstarten 
buurtinformatienetwerk 
(BIN), mogelijkheid 
tot aanvraag 
DiefstalPreventieAdvies 
(DPA),…

  Antwoord:  
Er is in het verleden al 
een pagina verschenen in 
‘De Belleman’.

Hoewel ondertussen een 
aantal inbraken en pogingen 
werden uitgeklaard, vragen 
wij toch graag even uw extra 
aandacht: 

  Fietsenwinkels worden 
geviseerd (vooral 
dure racefietsen en 
mountainbikes). Berg 
dergelijke fietsen goed op 
in uw garage, tuinhuis, ...

  Lege gebouwen, 
woningen, horecazaken 
en bedrijven zitten 
momenteel in het vizier 
van de inbreker(s).

  Zelfstandigen krijgen 
de raad geen cash of 
waardevolle voorwerpen 
achter te laten. 

  Wees alert. Dit verhoogt 
de pakkans.

Gemeenteraadslid Guido Van De 
Veire: 

“Al drie jaar dring ik erop aan om 
deze werken eindelijk uit te voeren. 
Bovendien liggen de achterliggende 
gronden van het oude gemeentehuis 
van Oosteeklo – nu sociale 
huisvesting – er overwoekerd en vuil 
bij. Dit moet men ook aanpakken, 
want de bewoners van de sociale 

site zijn dit beu. Eigenlijk ging hier 
zelfs een bibliotheek komen. Helaas 
keurde het schepencollege dit twee 
jaar geleden af.” 

Mijn visie is dan ook dringend de 
parking aan de Ertveldsesteenweg 
(schooltje) mee aan te pakken, 
zoals al meermaals beloofd tijdens 
budgetbesprekingen.

Finse looppiste Oosteeklo wordt 
gerealiseerd
Dankzij de N-VA komt er een Finse 
looppiste in het voorjaar van 2016. 
Budget: € 85.000,00

In de pocket van de gemeente – 
uit de pocket van u
De gemeente Assenede krijgt ook dit 
jaar een aanzienlijk bedrag (meer 
dan 42.000 euro) teruggestort door 
IVM. De  meerderheid verhoogde 
de kost voor afvalverwerking, maar 
compenseerde niet. U krijgt dus geen 
terugstorting.

Tien jaar leegstand oud gemeen-
tehuis…met financiële gevolgen
Wist u dat het nieuwe gemeentehuis 
ondertussen al tien jaar in gebruik 
is? Dat betekent ook al tien jaar 
leegstand van het oude. Met het oude 
pand weet de meerderheid nog altijd 
niet wat ermee aan te vangen. Het 
gevolg:

  instandhoudingskosten: 60.952 
euro tot nu toe;

  wettelijke wijziging van subsidies: 
de verdeelsleutels zijn aangepast 
waardoor de gemeente geen 
aanspraak maakt op 85 procent, 
maar op 80 procent. Ook 
erelonen komen nu niet meer in 
aanspraak voor subsidie.

Grof geschat moet het bestuur 
minstens 20 procent van de 
vermoedelijke totale renovatiekost 
van 500 000 euro extra ophoesten. 
Al tien jaar spelen ze roulette met uw 
centen. U betaalt dat extraatje vast 
met plezier?!

Oude wijn in nieuwe zakken
In de begroting zien we een 
onevenwichtige verdeling tussen de 
investeringen voor Assenede (2,5 miljoen 
euro), Bassevelde (750.000 euro) en 
Boekhoute (942.000  euro). Oosteeklo 

hinkt achterop met 180.000 euro. 
De N-VA kaart dit aan voor u. De meerderheid 
communiceert regelmatig alsof ze nieuwe 
projecten bedenkt. De waarheid is dat we 
al jaren hetzelfde zien: meer budget voor 
projecten die niet of nauwelijks opgestart 
zijn. Rioleringswerken is één van die favoriete 
onderdelen. Terwijl men langs één kant wil 
besparen, wordt de portemonnee langs de 
andere kant wagenwijd opengezet. Ook de 
Integratie van het OCMW en gemeente in 
één gebouw is duur. En dit is niet eens een 
wettelijke verplichting.

Zwerfkattenbeleid of zwerfkatten-
belediging?
We blijven erop hameren. Waarom? 
Omdat de meerderheid geen degelijk 
beleid voert. VZW Rato doet twee 
maal per jaar een actie: in april en in 
oktober. Dan worden alle klachten 
rond zwerfkatten gebundeld. 
Ondertussen werpen de zwerfkatten 
rustig verder. Misschien gooien we 
beter het geld meteen in de riool.

En er was eens….een kat in 
Assenede
De kat van een inwoner uit Assenede 
was recent vermist, tot groot verdriet 
van zijn baasje. In het weekend kwam 
de kat echter terug, met een gehechte 
buik. De eigenaar ging ter controle 
naar de dierenarts, die vaststelde 

dat de buik volledig open was en er een stukje uit het oor van de kat was weggeknipt. 
Duidelijke sporen van een zwerfkattenproject. Toppunt: de kat was geen zwerfkat en het 
bleek om een kater te gaan. De door de gemeente aangestelde dierenarts controleerde 
het geslacht van de kat niet eens alvorens te opereren. Pijnlijke vergissing voor de kat en 
grote miserie voor de eigenaar, want die zit nu met de kosten van verzorging. Bovendien 
heeft niemand de buurt verwittigd dat er zwerfkatten zouden gevangen worden. Het 
zwerfkattenbeleid van uw meerderheid is te herleiden tot… Eén hoopje miserie.

Acht jaar geleden kocht het gemeentebestuur de gronden en het 
huis van de familie De Cleene.De bedoeling hiervan was om 
een bijkomende parking in de dorpskern aan te leggen. 

GETROFFEN STRATEN: 

ASSENEDE: 
kloosterstraat, Hoogstraat, Diederikstraat, Kasteelstraat, Kapellestraat, Kraaienakkerstraat, Sportstraat, Schoolstraat, Trieststraat, brouwershof.

BASSEVELDE: 
Beekstraat, Dorp.

BOEKHOUTE: 
Dorp, Graafjansstraat.

OOSTEEKLO: 
Dorp.

Ziet u verdachte handelingen? 

Bel naar het nummer 101, vertel 

kort uw verhaal en geef info 

door (nummerplaten, plaats, 

persoonsbeschrijving). Beter 

één keer teveel gebeld, dan 

één keer te weinig.

De N-VA fractie zal blijven 

opkomen voor de veiligheid van 

onze burgers. 
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Communicatie via 
rooksignalen
Dat zou misschien 
beter zijn. Steeds 
opnieuw stellen 
wij vast dat veel 
informatie en 
reglementen op 
de website van 
gemeente Assenede 
achterhaald, 
verouderd of zelfs 
onbestaand zijn. 

De beloofde 
vernieuwing en 
het loodsen van 
onze gemeente 
in het digitale 
tijdperk laten op 
zich wachten. 
Gelukkig hebben 
we de Belleman. Als 
u een goed archief 
aanlegt, vindt u vast 
wat u zoekt.

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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Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten

 Plichten

20
15

20
15

vrijwillig

gedwongen

4.000

5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018

68%
NU

72%2018

Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


