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Beste wensen voor 2020

Beste inwoner
De nieuwe Vlaamse Regering onder leiding van Jan Jambon gaf met een regeerakkoord van liefst 303 bladzijden het  
startschot voor een ambitieus beleid. De doelstelling? Een harmonieuze samenleving waar iedereen aan bod komt.

Binnen dat kader krijgen de gemeenten meer financiële ademruimte om investeringen te doen. Assenede ontvangt zo bijna  
3 miljoen euro. Dat geld moet onder meer dienen om onze openbare ruimte te vrijwaren. Ons raadslid Guido Van de Veire 
gaf in de gemeenteraad duidelijk aan waar de noden van de gemeente liggen. We zijn dan ook heel blij dat er nu geld is om 
die noden aan te pakken. 

Zo zal Assenede groener worden. Tegen 2030 moet er in Vlaanderen 10 000 hectare bos bijkomen. Een haalbare en betaal- 
bare doelstelling, die wij als ecorealisten zeker onderschrijven. Onze gemeente wil daaraan dus zeker een steentje bijdragen.

Onze ambitie voor Assenede is torenhoog. En we rekenen ook op u om die waar te maken. De kloof tussen politici en  
inwoners moet kleiner. Als inwoner hebt u recht op inspraak. U vindt in N-VA Assenede altijd een bondgenoot om dat recht 
te laten gelden. 

Met Guido Van de Veire en Monique Verschorren heeft onze afdeling twee sterke 
vertegenwoordigers in het gemeentebestuur. Als afdelingsvoorzitter wil ik hen 
nogmaals bedanken voor hun eindeloze inzet. Ook een bijzonder woord van dank 
aan de leden, sympathisanten en vrijwilligers die ons bijstaan in onze werking.

We hebben het komende jaar heel wat werk voor de boeg, maar dat weerhoudt 
ons er niet van om uitgebreid te klinken op het nieuwe jaar. Hopelijk wordt het 
een prachtig jaar dat u in goede gezondheid mag beleven. Ik geef u alvast mijn 
persoonlijke ambitie voor 2020 mee: elk van u warm maken om mee te schrijven 
aan ons N-VA-verhaal. 

Een gelukkig nieuwjaar! Cedric Pauwels
Voorzitter N-VA Assenede
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N-VA Assenede op pad door Boekhoute en Bassevelde
In heel onze gemeente komt N-VA Assenede vele onveilige situaties tegen. Na onze ronde door Assenede en Oosteeklo in de  
vorige editie is het nu de beurt aan Boekhoute en Bassevelde. Hebt u nog weet van andere gevaarlijke situaties? Dan kunt u ons 
altijd contacteren via assenede@n-va.be 

Wildestraat, Boekhoute:
Een gevaarlijke verhoging van het 
wegdek.

Kruisstraat, Boekhoute:
Naast het wegdek zit een diepe 
put.

Noorddijkstraat, Boekhoute:
Ook hier zit er een niveauverschil in 
het wegdek.

Sint-Jorispolderstraat,  
Boekhoute:
Eerst kasseien, dan een  
onbestaand wegdek, en daarna 
pas de goede asfalt op de Schare.

Meer fietspaden en minder schulden
In december stelde ons gemeentebestuur de meerjarenplanning 2020-2024 voor. Gemeenteraadslid Guido Van de Veire is blij 
dat de gemeente inspanningen levert om het de fietsers in onze gemeente makkelijker te maken. 

Guido Van de Veire: “Ik heb het fietsbeleid vaak aangekaart op 
de gemeenteraad en zie nu eindelijk een positieve evolutie in de  
budgetten. Onze gemeente zet zo een belangrijke stap, die 
mogelijk gemaakt is door de extra middelen vanuit de Vlaamse 
Regering.”

Zo investeert de gemeente een som van 520 000 euro in een 
nieuw fietspad voor de Burgstraat in Assenede. Bassevelde krijgt 
dan weer 15 000 euro voor een fietspad ter hoogte van  
het Menneken. Ook in de Leegstraat-Basseveldestraat gaat er  
30 000 euro naar een fietspad.

Guido Van de Veire: “De extra fietspaden zijn broodnodig, maar 
ook voor het onderhoud ervan was meer aandacht nodig. Ik ben 
dus opgelucht dat onze gemeente het extra geld van de Vlaamse 
Regering onder meer daarvoor gebruikt.”

Dankzij dat geld kan het gemeentebestuur 
ook de schuldenlast per inwoner afbouwen.  
Tegen het einde van de bestuursperiode zal 
die van 1 000 naar 450 euro gedaald zijn.

Guido Van de Veire
Gemeenteraadslid

Hooghofstraat, Bassevelde
Diepe putten langs het wegdek.

Spoorstraat, Bassevelde
Ook hier liggen er langs het  
wegdek diepe putten.

Oude Boekhoutestraat, Bassevelde:
En nogmaals diepe putten langs het wegdek.
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Ruim een half miljoen euro Vlaams geld voor lokaal woonbeleid
Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele maakt 527 243 euro vrij om het lokaal woonbeleid in Assenede, Kaprijke en 
Sint-Laureins te ondersteunen. Dat geld moet de gemeenten ook stimuleren om meer samen te werken. 

“De lokale besturen zijn de motor van ons Vlaams woonbeleid”, 
zegt minister Diependaele. “Met deze subsidie geven we de 
gemeenten een financieel duwtje in de rug om hun woonbeleid 
vorm te geven.”

Grote uitdagingen voor woningmarkt
Iedereen moet goed kunnen wonen in Vlaanderen. Daarom 
verdienen alle takken van de woningmarkt de nodige aandacht. 
Er komen steeds meer Vlamingen bij en tegelijk worden de  
gezinnen steeds kleiner. Die evoluties stellen de woningmarkt 
voor grote uitdagingen.

“Om die uitdagingen aan te gaan, rekenen we op de lokale 
besturen”, zegt minister Diependaele. “De subsidie helpt hen 
daarbij. Ik ben dan ook heel tevreden dat Assenede, Kaprijke en 
Sint-Laureins de handen in elkaar slaan.” 

“Vlaanderen schuift drie prioriteiten naar voren voor het 
woonbeleid”, verduidelijkt Matthias. “We gaan voor een divers 
en betaalbaar woonaanbod, maken tegelijk werk van de kwaliteit 

van het woningpatrimonium, en vragen de gemeenten tot slot 
om hun inwoners goed te informeren en te begeleiden.” Het is 
de bedoeling dat de lokale besturen die drie prioriteiten vertalen 
naar hun lokaal woonbeleid. 

Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen
Ons lid van het bijzonder comité Monique Verschorren is  
tevreden met de ondersteuning voor het lokaal woonbeleid. 
“Betaalbare woningen zijn belangrijk, zeker als je weet dat er 
meer en meer eenoudergezinnen en alleenstaanden zijn die het 
moeilijk hebben om een woning te financieren. Een ruimer 
aanbod aan woningen en betaalbare serviceflats is ook welkom. 
Met de toenemende vergrijzing willen we het voor zoveel  
mogelijk oudere inwoners mogelijk maken om zelfstandig thuis 
te blijven wonen.”

Monique Verschorren
Lid van het bijzonder comité  

voor de sociale dienst

Vlaamse subsidie voor Gemeentelijke Basisschool in Bassevelde
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir maakt 10 602 euro vrij voor  
hoogrendementsbeglazing in de Gemeentelijke Basisschool De Duizendpoot in Bassevelde. 

“De uitdagingen op het vlak van klimaat en energie zijn groot. 
Assenede moet ook zijn steentje bijdragen. Dat onze N-VA- 
minister nu ook geld op tafel legt, komt dus heel goed van pas”, 
zegt bestuurslid Rudi Steyaert.

“Als we efficiënter met onze energie willen omgaan, moeten 
inwoners, ondernemingen en overheid de handen in elkaar slaan. 
Daarom geeft de Vlaamse Regering lokale projecten met draagvlak 
bij de bevolking een duwtje in de rug”, zegt minister Zuhal Demir. 

Via de campagne ‘overal stroomversnellers’ van de Vlaamse over-
heid kon Assenede energie-investeringsprojecten voor Basse-
velde indienen. Op een online platform konden de inwoners 
daarna stemmen op hun favoriete project. Zodra minstens 
één procent van de inwoners een stem had uitgebracht 
voor een project, maakte de gemeente aanspraak op 
subsidies. 

Rudi Steyaert
Bestuurslid
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