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N-VA Assenede blijft bestaan!
N-VA Assenede zal in 2018 deel uitmaken van een gemeenschappelijke lijst waar we onze
krachten bundelen en in zee gaan met een vertrouwde partner uit de oppositie en enkele
onafhankelijke kandidaten.

nst

“CD&V en N-VA houden op te bestaan: Nieuwe beweging vormt front tegen huidig bestuur” (HLN 16/10/2017).
Hoewel de krantenkop dit in grote letters titelde, kan ons bestuur u al meteen geruststellen:
N-VA Assenede houdt niet op te bestaan.
Ons verhaal neerzetten, nieuwe speerpunten aanbrengen, uw vragen en zorgen omzetten in een beleid…dat kunnen we
alleen waarmaken door onze krachten te bundelen en in zee te gaan met een vertrouwde partner uit de oppositie.
Bovendien gaven enkele talentvolle onafhankelijke personen aan wel degelijk in de politiek te willen stappen, maar niet
als lid van de ene of andere partij. Assenede en haar deelgemeenten zijn duidelijk toe aan een ander beleid, gericht op
zaken die tijdens de afgelopen jaren niet of nauwelijks aan bod kwamen. Met een frisse lijst, een nieuwe beweging, die
ook wil luisteren en werken aan een niet-gekleurd verhaal: zo willen wij naar de kiezer trekken in 2018.
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N-VA Assenede
wenst u fijne
feestdagen toe!

N-VA vraagt om gemeentelijke kortingen op abonnementen van
De Lijn. Zo sluit Assenede zich aan bij de lange lijst van Vlaamse
gemeenten die dit reeds jaren aanbieden. N-VA ziet voldoende
argumenten voor zo’n korting.
In Assenede is er geen enkele korting, voor
geen enkele doelgroep. Nochtans hebben
onze deelgemeenten geen middelbare
scholen. Al onze scholieren moeten zich
verplicht verplaatsen naar Zelzate, Eeklo,
Gent of verder. Zij kunnen een eerste grote
doelgroep zijn.
Een voorbeeld: een gezin uit Ertvelde
betaalt nu op het jaarabonnement van 204
euro voor zijn schoolgaande tiener zo’n 45
euro minder.
Onze fractie vroeg om een dergelijke
korting toe te kennen en budgettair in te
plannen. Aan het begin van elk
schooljaar nemen busabonnementen
een flinke hap uit het budget. De meeste
gezinnen hebben meer dan één kind. Velen
kiezen daarom eerder voor de spreiding
van deze kost door duurdere maand- of
trimestriële abonnementen te nemen.

N-VA ziet opportuniteiten

De N-VA-fractie diende een voorstel in op
de gemeenteraad, maar de meerderheid
verwierp het. Ze verschuilt zich achter
de hogere overheid, de dienstverlening
van De Lijn, de afschaffing van de gratis
kaarten voor 65-plussers, ruimte binnen
het budget, enzovoort.
Voor ons is het duidelijk en vrij
eenvoudig: je kan 100 redenen bedenken
om het niet te doen, of je kan – zoals onze
fractie – 100 redenen bedenken om het
wel te doen. Dit is een beleidskeuze.
En wij stemmen voor!

 abina De Craecker
S
Fractievoorzitter

2

Nieuw fietspad Oosteeklo roept nu al vragen op
Al jaren is onze fractie vragende partij voor aanleg van nieuwe fietspaden en hameren wij ook op het
onderhoud van onze bestaande fietspaden. Eindelijk is er eentje in uitvoering in Oosteeklo en wat zien wij?
Een openbaar fietspad met hindernissen!
De vele groene stroken zullen het fietspad met ongeveer een halve meter
versmallen. Dat zal hinderlijk zijn voor de fietsers. Daarbij komen nog de
vele aanplantingen in twee rijen groen. We trekken onze wenkbrauwen
toch even op.
Als men ziet hoe alles erbij ligt, stellen wij ons ernstige vragen over het
komende onderhoud van de voorziene groene stroken ingewerkt in dit
fietspad. Kijk maar naar de groene stroken op parking T’Groentje in
Oosteeklo. Onkruid hier, onkruid daar, onkruid overal!!!!
Oosteeklo verdient betere fietspaden

Guido van de Veire – Raadslid
Monique Verschorren – gewezen OCMW-raadslid

Fietsen in Assenede is een avontuur
N-VA Assenede maakt van leefbare en verkeersveilige dorpskernen een prioriteit bij de verkiezingen van
2018.
De laatste weken werden we opnieuw getroffen door ernstige en
dodelijke ongevallen met fietsers. In de media uiten we
overvloedig onze afkeer, we schudden eens de schouders en
fietsen verder. Het persoonlijk leed is echter onvoorstelbaar.
N-VA Assenede vindt het tijd voor dringende actie.

Leefbaar voor fietsers

Laten we in Groot-Assenede beginnen met onze dorpskernen
leefbaarder te maken voor de zwakke weggebruiker, en zeker
voor de kinderen die met de fiets naar school rijden. Auto’s en
vrachtwagens denderen slechts op enkele centimeters voorbij, het
is telkens weer schrikken. Naar welk dorp je ook fietst, het is een
spelletje Russische roulette.
De meerderheid is aan zet, maar ondanks dat fietsinfrastructuur
haar prioritaire doelstelling is, doet ze veel te weinig. In haar
verkiezingsprogramma zal N-VA hier zeker aandacht aan
besteden, door urgente maatregelen op korte en lange termijn aan
u voor te stellen.

weren van zwaar vervoer in de dorpskernen op tijdstippen waarop
onze kinderen zich van en naar school begeven… het zijn slechts
een aantal voorbeelden van zaken die zich opdringen.
Ook de wegeninfrastructuur op ons grondgebied moet
fietsvriendelijker en veiliger ingericht worden.
Uiteraard en terecht vraagt u zich af: wie gaat dat betalen?
 Veiligheid en mensenlevens zijn onbetaalbaar. Men moet
prioriteiten stellen.
 Er kan een transfer komen van grootschalige prestigeprojecten
naar kleinschalige ingrepen op maat van de fietsende
inwoner. Iedereen vaart er wel bij,
ook de middenstand.
Uw veiligheid is het waard.

Strenger en veiliger

Denk daarbij aan meer en strengere controles, repressief optreden,

 artin De Wilde
M
Secretaris

Financiële meevaller voor onze gemeente!
Door een herziening van de verdeelsleutels van de gemeentelijke dotaties aan onze politiezone Assenede-Evergem, kent
onze gemeente een financiële meevaller van maar liefst 173 437 euro.
Ook voor Evergem betekende deze herverdeling een meevaller van 452 463 euro.
Helaas zitten wij in de oppositie en kunnen dus niet beslissen wat we met die centen zullen doen.
Guido van de Veire – politieraadslid

assenede@n-va.be

Nieuws
uit de
politieraad

Et g’huerd?

Et g’huerd?
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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 voorkomen.
Vraag om: Tijdige informatie bij afschakeling, stroom afschakelen =
schepen niet antwoorden. Zij had
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‘De Belleman’
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ren. Van 0,86 euro per begonnen half
was slechts twee werkdagen. Bov
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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 Onderwijs: Waar is het verlies aan te wijten en wordt er dan geen tussentijdse
resultatenrekening gemaakt om dergelijke vervelende zaken te vermijden? Helaas kon de bevoegde
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“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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