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Word lid van de N-VA
Wilt u net als meer dan 45.000 andere Vlamingen deel uitmaken van de grootste partij  
van het land? Word dan nu lid van de N-VA. 

Als nieuw lid van N-VA Assenede krijgt u nu een leeuwenvlag cadeau. Bel daarvoor naar  
ledenverantwoordelijke Rudi Steyaert op het nummer 0494 29 04 26.

Nico Carlo Dobbelaere versterkt N-VA Assenede
N-VA Assenede heeft er sinds kort een nieuw bestuurslid bij. Nico Carlo Dobbelaere, een zelfstandige autohandelaar 
uit Assenede, versterkt de N-VA-rangen. Hij is al enkele jaren lid van de partij en stapt nu in het positieve verhaal van 
ons afdelingsbestuur. We laten u graag met hem kennismaken. 

Nico, vanwaar je keuze voor de 
N-VA? 
“Ik leerde de partij kennen via enkele 
artikels en tv-optredens van Bart 
De Wever. Al vlug ontwikkelde ik 
een grote dosis sympathie voor onze 
voorzitter. Zijn manier van spreken 
vind ik ongelofelijk boeiend. Zijn 
manier van aan politiek doen is enorm 
groots. Na die eerste kennismaking 
ben ik me beginnen te verdiepen in de 
partij. Al snel werd mij duidelijk dat 
dit de partij voor mij was. Ik vind het 
veruit de meest realistische partij uit 
het politieke landschap. De enige partij 
die in staat is om op korte termijn de 
zaken echt in een positieve richting te 
veranderen.”

Ondertussen ben je bestuurslid.
Vanwaar die stap?
“Dat idee speelde al langer in mijn 
hoofd. Maar de huidige gezondheids-
crisis heeft de zaken wat versneld. Ik 
merkte dat er op gemeentelijk vlak heel 
wat stappen te zetten waren om corona 

te overwinnen. Al vlug waren er  
contacten met de plaatselijke voor-
zitter Cedric Pauwels en besloten we 
meteen tot actie over te gaan. Ik denk 
vooral een rol te kunnen spelen in het 
ondersteunen van onze zelfstandigen.”

Wat doe je voor de kost? 
“Ik ben een zelfstandig autohandelaar 
in Assenede. Met mijn zaak Carlo Cars 
die gespecialiseerd is in nieuwe en  
recente tweedehandswagens, heb ik 
een vrij groot bereik in Vlaanderen.” 

Wat zijn je ambities? 
“Mijn hoofddoel is de lokale economie 
centraliseren en een stem geven. Ik 
merk dat daarvoor nog enkele stap-
pen te zetten zijn. Daaraan wil ik een 
positieve bijdrage leveren. Samen met 
het team van N-VA Assenede werken 
we toekomstgericht en daarbij is de 
lokale handel een van de prioriteiten. 
Een bloeiende lokale economie komt 
de hele gemeente ten goede. Naar het 
voorbeeld van onze N-VA-collega’s 
uit Evergem. Verder hecht ik ook veel 
belang aan een goede sport- en jeugd-
werking.”

Voorzitter Cedric Pauwels: “Wij zijn 
zeer verheugd dat Nico ons bestuur 
versterkt. Al snel merkte ik zijn 
enthousiasme op om zijn rol te spelen 
in het verhaal dat we willen schrijven. 
Met zijn expertise kan hij onze oren, 
ogen en stem worden om onze plan-
nen voor de lokale economie uit  
te rollen. Welkom, Nico!”

Lidnummer: 1311 195 1306

Beheer uw gegevens op mijn.n-va.be

Bart De Wever

Antwerpen
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Gemeentelijke poetsdienst verdwijnt

SamenPlus bouwt broodnodige 
dienstverlening verder af
Na het wegnemen van de conciërge in Den Aster voert het  
gemeentebestuur opnieuw een asociale afbouw van zijn 
dienstverlening door. Volgend jaar wordt de gemeentelijke 
poetsdienst geprivatiseerd. Een jammere zaak voor onze  
inwoners en de twintig personeelsleden. 

Eerder dit jaar waren we al verbolgen over de beslissing om de 
conciërge uit Den Aster weg te halen. Die functie had een grote 
meerwaarde voor de bewoners van de serviceflats. In 2021 zal de 
gemeente nu ook haar poetsdienst afstoten. Die dienstverlening 
van het OCMW zal worden geprivatiseerd.

Onzekere tijden
N-VA Assenede betreurt dat men opnieuw asociale maatregelen 
neemt waarbij de werknemers en hulpbehoevenden onzekere 
tijden tegemoet gaan. Zo staat de werkzekerheid van de twintig 
personeelsleden van de OCMW-dienst onder druk. Zij hebben 
er ook geen zicht op onder welke arbeidsvoorwaarden zij zullen 
verder werken. 

Ogen en oren voor gemeentelijke diensten
Het signaal dat men geeft aan het eigen personeel is onbegrijpe-
lijk, vindt N-VA Assenede. Deze medewerkers betekenden een 

meerwaarde voor onze gemeente. Ze waren de ogen en oren voor 
onze diensten. De kloof tussen gemeente en inwoners zal alleen 
maar groter worden.

Verwonderlijke stemming
De stemming over deze beslissing tijdens de afgelopen OCMW-
raad was zeer verwonderlijk. Nadat een eerdere stemming werd 
herroepen omwille van procedurefouten, stemden nu wel alle 
socialistische leden van de meerderheid mee met dit initiatief. 
Bij de vorige stemming was nog een derde van de socialisten 
tegen. Tegen hun eigen ideologie in besloot sp.a deze keer toch 
om blindelings te volgen. 

 De medewerkers van de poetsdienst betekenden voor heel wat 
hulpbehoevenden een grote meerwaarde.

Gemeenteraadslid Guido Van De Veire:

“Tevreden over relanceplan, teleurgesteld in communicatie”
Uw gemeentebestuur stelde in de krant trots zijn relanceplan voor Assenede voor. “Wij zijn tevreden dat er werk gemaakt 
is van een plan om de motor van onze gemeente weer op volle toeren te laten draaien”, zegt gemeenteraadslid Guido  
Van De Veire. “Wij betreuren echter de manier van communiceren van SamenPlus. Waar meerderheid en oppositie nog 
samen aan het plan werkten, blijkt ‘Samen tegen corona’ nu plots een holle slogan te zijn voor het gemeentebestuur.”

N-VA Assenede heeft zich altijd constructief opgesteld. Vanaf het begin van de crisis stonden we paraat om onze voorstellen en 
ideeën met de meerderheid te delen. Wij zijn dan ook zeer tevreden dat we enkele van onze voorstellen in het relanceplan zien 
terugkomen. 

Samenwerking overboord gegooid
Tegelijkertijd nemen wij akte van de huidige communicatie over dit dossier. ‘Samen tegen 
corona’ heeft voor ons wel degelijk betekenis. Voor SamenPlus blijkt het niet meer te zijn 
dan een holle slogan. “Wanneer het plan bekendgemaakt wordt, gooit de meerderheid de 
samenwerking volledig overboord. In de plaats overheerst de partijpolitiek van SamenPlus en 
schuift men de oppositie aan de kant”, reageert Guido Van De Veire. 

Guido Van De Veire 

Gemeenteraadslid
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Vlaanderen voorziet ruim 150.000 euro voor sport-, 
jeugd- en cultuurverenigingen in Assenede
Vlaanderen trekt 87 miljoen euro uit voor de lokale sport-, 
jeugd- en cultuurverenigingen, die door de coronacrisis heel 
wat inkomsten misliepen. Minister-president en Vlaams 
minister van Cultuur Jan Jambon en Vlaams minister van 
Sport Ben Weyts menen dat deze steun het sociale weefsel van 
onze Vlaamse gemeenschap weer kan doen heropleven. “Alles 
begint in de lokale verenigingen”, zeggen Jambon en Weyts. 
“Zij zijn de motor van onze samenleving en zijn bij uitstek de 
ideale partners om het leven na corona mee vorm te geven.” 
Assenede kan op ruim 150.000 euro rekenen.

Corona hakte de voorbije maanden hard in op het verenigingsleven. 
Veel lokale sportclubs, toneelgezelschappen of jeugdverenigingen 
zagen heel wat inkomsten verloren gaan. Een eetfestijn, een 
lokale wafelverkoop of een jaarlijks theateroptreden geven  
verenigingen in normale omstandigheden de nodige zuurstof 
om doorlopende uitgaven te kunnen bekostigen. “We weten 
dat we met deze impuls niet alle kosten kunnen dekken”, zegt 
Weyts. “Maar het is in de eerste plaats een appreciatie voor de 
belangeloze inzet van zovele Vlamingen.” 

Redding van het sociale weefsel
“Vlaanderen voorziet 151.738 euro voor de sport-, jeugd- en 
cultuurverenigingen in Assenede”, zegt lokaal voorzitter Cedric 
Pauwels. “Deze extra middelen zijn voor veel van onze vereni-
gingen de redding om te kunnen blijven voortbestaan en zo het 
sociale weefsel in Assenede mee vorm te geven.” 

Eerlijke verdeling
Ondertussen richtte de gemeente 
een commissie op om de verdeling 
van deze gelden in goede banen te 
leiden. Ook daar zal N-VA Assenede 
erop toezien dat dit correct verloopt. 
Gemeenteraadslid Guido Van de 
Veire zal er zetelen namens N-VA 
Assenede.

 Onder meer de lokale sportclubs zagen de voorbije maanden heel 
wat inkomsten verloren gaan.

Minister Weyts investeert 22.000 euro in 
De Duizenpoot in Bassevelde
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert ruim 22.000 euro in  
De Duizendpoot in Bassevelde. “Leerlingen en leerkrachten keren na een  
welverdiende zomervakantie terug naar de klas. Meer dan ooit is gebleken dat 
een veilige en comfortabele schoolinfrastructuur broodnodig is”, zegt Weyts. 

Onderwijsminister Weyts trekt deze 
regeerperiode een half miljard euro 
extra uit voor schoolinfrastructuur. 
Dat brengt het totaal op 3 miljard euro. 
Schoolbesturen uit het gesubsidieerde 
onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, 
provinciaal en vrij onderwijs) kunnen 
financiële steun krijgen voor bouw- of 
verbouwingswerken. 

Duurzame investeringen
De investeringsgolf komt ook Assenede 

ten goede. Minister Weyts investeert 
ruim 22.000 euro in energiezuinige  
verwarming, isolatie en verbeterd 
dubbel glas voor De Duizenpoot in 
Bassevelde. “Deze investering in de 
duurzaamheid van de gebouwen is een 
absolute meerwaarde voor De Duizend-
poot. Dit komt de kwaliteit van onze 
schoolinfrastructuur ten goede. Wij 
danken de minister voor zijn bijdrage”, 
klinkt het bij N-VA Assenede. 

“Het is niet omdat de klassen en school-
gebouwen tijdens de zomer leegstaan 
dat we niet verder bouwen aan de 
toekomst”, zegt minister Weyts. “Het is 
voor leerlingen en leerkrachten eens zo 
fijn dat zij het nieuwe schooljaar kunnen 
starten in kwaliteitsvolle schoolinfra-
structuur.”

Cedric Pauwels

Afdelingsvoorzitter

 Onze leerlingen en leerkrachten verdienen 
een comfortabele schoolinfrastructuur. 
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Hebt u een
goed idee en wiltu mee de handen uitde mouwen steken? 
Mail dan naar meerbos@vlaanderen.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse 

Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuur-

verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.

• erkent Zuhal 106 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 29 hectare 

natuurreservaat toegankelijker,

• neemt Vlaanderen het Kasteel van Poeke en het omringende bosrijke park over: een ideale 

toegangspoort naar het Oost-Vlaamse platteland,

• blijft het Ravottersbos in Zottegem een speelbos en wordt het niet gekapt,

• komen er bufferzones langs de Barbierbeek, zodat regenwater vastgehouden kan worden voor 

gebruik in drogere periodes.

122 
miljoen

euro budget

4.000 ha
effectief extra bos

tegen 2024

20.000 ha
extra natuur

onder natuurbeheer

In de provincie Oost-Vlaanderen ...

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije 
jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.” 

“

Samen maken we Oost-Vlaanderen groenerSamen maken we Oost-Vlaanderen groener
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