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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op xx januari.

2021 kan alleen maar beter!
Beste inwoner

Het nieuwe jaar was nog maar net uit de startblokken ge-
schoten en het coronavirus sloeg al toe. Ons dagelijks leven 
werd volledig verstoord. Scholen werden gesloten, thuis-
werken werd het nieuwe normaal, geen uitstapjes of reizen 
meer, beperkt familiebezoek, problemen in de zorgcentra... 
Het sociaal leven viel helemaal stil, een situatie die niemand 
van ons ooit meemaakte.

Vlaamse veerkracht
Het voorbije jaar toonde echter ook onze Vlaamse veer-
kracht. Er waren meteen talloze vrijwilligers die bijsprongen 
waar nodig en we gingen massaal aan het ‘winkelhieren’ 
om onze lokale handelaars en ondernemers te steunen. 
Onze zelfstandigen namen zelf ook heel wat initiatieven 
om het hoofd boven water te houden. Bestellingen werden 
gratis aan huis geleverd en we raakten vertrouwd met ‘take 
away-maaltijden’.

Helden van de zorg
De coronacrisis maakte ook de cruciale rol van onze zorgver-
leners duidelijk. We kwamen tot besef dat we dank, respect 
en waardering moeten tonen voor die helden van de zorg. 
Inmiddels heeft de Vlaamse Regering, onder leiding van Jan 
Jambon, ervoor gezorgd dat zij beloond worden voor hun 
inspanningen in deze crisistijden. Ook de gemeentediensten 
verdienen onze speciale aandacht. Ze gaven steeds het 
beste van zichzelf om iedereen bij te staan. Een welgemeend 
dankjewel daarvoor.

Actief en constructief
Wat onze eigen bestuurswerking betreft, hebben ook wij ons 
grondig moeten aanpassen. Samenkomsten en vergaderin-
gen werden lange tijd verboden, wat onze taak niet bepaald 
makkelijker maakte. Toch bleven we de gemeentelijke 
dossiers nauwlettend opvolgen en kwamen we tussen waar 
nodig. Ons N-VA-bestuur deed verschillende voorstellen om 
onze economie vooruit te stuwen en te waken over de belan-
gen van elke Assenedenaar. Ook in moeilijke en uitzonderlij-
ke tijden, blijven we actief en constructief.  

Extra versterking
Voortaan kunnen we ook rekenen op twee nieuwe bestuurs-
leden: Sandra Cooman en Nico Carlo Dobbelaere kwamen 
N-VA Assenede versterken. Ik wil in deze nieuwjaarsbood-
schap ook nog graag onze mandatarissen Monique Ver-
schorren en Guido Van De Veire bedanken voor al hun harde 
werk van het afgelopen jaar. 

Hou vol!
Niemand weet hoe de toekomst er zal uitzien, maar een ding 
staat vast: we zullen het virus verslaan. Intussen zijn de eer-
ste vaccins toegediend. Dat is al een grote stap voorwaarts. 
Als we in 2021 allemaal de nodige zelfdiscipline opbrengen 
om de maatregelen op te volgen, kunnen we zo snel mogelijk 
terug naar een ‘normaal’ leven.

Namens het voltallig N-VA-bestuur wensen wij u allen een 
veilig, gezond en gelukkig nieuwjaar.

Cedric Pauwels
Voorzitter

Goed nieuws voor de Asseneedse hengelaars (p.2) 100.000 euro voor basisschool ’t Brugje (p.3)
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Goed nieuws voor de  
Asseneedse hengelaars
In 2014 werd de studie ‘Ruimtelijke Hengelvisie, Meetjesland-
se Krekengebied’ opgestart. Dat resulteerde in 20 extra hen-
gelplaatsen met steigers en bijhorende trapjes in Boekhoute 
aan het Leopoldkanaal. Die zullen bekostigd worden door de 
Provinciale Visserijcommissie, waardoor onze gemeente geen 
financiële bijdrage voor het project moet leveren.

Aangezien bijna alle vijvers in Assenede in privéhanden zijn, 
hield N-VA-raadslid Guido Van De Veire op de gemeenteraad van 
december ook een pleidooi voor de aanleg van een gemeentelijke 
visvijver. De 50 openbare hengelplaatsen zijn ruim onvoldoende 
voor de naar schatting 300 vissers in onze gemeente. Daardoor 
moeten vele hengelaars uitwijken naar omliggende gemeentes 
voor het oefenen van hun favoriete hobby. Guido Van De Veire 
bracht die problematiek al meermaals onder de aandacht.

Ook mindervalide hengelplaatsen
Naast de huidige 20 extra plaatsen, zullen in een tweede fase 
zullen nog meer steigers hun weg vinden naar het Meetjesland. 
Ook Assenede en Sint-Laureins krijgen op termijn extra plaatsen 
om te vissen. Het project beschikt bovendien over een surplus: 
er zijn ook hengelplaatsen voorzien voor mindervalide personen. 

Een doelgroep die nog te vaak over het hoofd gezien wordt.

Ook in de toekomst blijft de N-VA ijveren voor betere omstan-
digheden en een gemeentelijke visvijver in Assenede. De extra 
hengelplaatsen zijn alvast een stap in de goede richting.  
De werkgroep leverde prachtig werk. Een  
speciale vermelding voor de Provinciale  
Visserijcommissie en de Vlaamse  
Waterweg is hier dan ook op zijn plaats.

Guido Van De Veire
Gemeenteraadslid

Een terugblik op 2020
Ook in 2020 hield N-VA Assenede elk dossier nauwlettend in de gaten. Naast 
de vele interpellaties op de agendapunten brachten we ook de nodige punten 
voor de aanvullende dagorde. Onze N-VA-mandatarissen waren aanwezig op de 
verschillende raden. Hieronder een kort overzicht van ons politieke jaar.

• Problematische verkeerssituaties in Bassevelde en Boekhoute
• Terugplaatsen verlichtingspaal aan parochiezaal Oosteeklo
• Kwaliteitscontrole mondmaskers 
• Verkeerssituatie Heideveld
• Verkeerssituatie Abdijstraat
• Extra aandacht voor AED-toestellen

Natuurlijk heeft de coronacrisis een impact op onze voorstellen en ideeën. We stelden volgende zaken voor:

• Eenmalige ophaling van snoei- en tuinafval 
• Oplijsting van zaken waar men kon afhalen
• Terugbetaling of kwijtschelding huurgelden verenigingen
• Eenduidige communicatie over het aantal besmettingen in de gemeente

Verder stond ook het fietsbeleid opnieuw centraal in onze interpellaties. We waren ook aandachtig voor de opvolging van de 
subsidies die we ontvingen van de Vlaamse Regering.

• 527.000 euro van minister Diependaele voor lokaal woonbeleid
• 152.000 euro van minister-president Jambon voor sport-, jeugd- en cultuurverenigingen 
• 22.000 euro van minister Weyts voor renovaties aan school De Duizendpoot 
• 101.500 euro van minister Weyts voor renovaties aan school ‘t Brugje

Heeft u zelf suggesties en ideeën? In N-VA Assenede heeft u steeds een partner. Contacteer ons gerust!
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Minister Weyts investeert meer dan 100.000 euro in vrije 
basisschool ‘t Brugje in Bassevelde
Onderwijsminister Weyts trekt deze regeerperiode in totaal een half  
miljard euro extra uit voor schoolinfrastructuur. Die investeringsgolf 
komt ook Assenede ten goede. Er gaat 101.500 euro naar vrije basis-
school ’t Brugje in Bassevelde. De extra middelen zullen gebruikt  
worden voor herstellingswerken aan de huidige infrastructuur.

“Onze scholen krijgen elke dag leergierige leerlingen en ambitieuze  
leerkrachten over de vloer. Het is belangrijk dat zij in een veilige en  
comfortabele schoolinfrastructuur les kunnen krijgen en geven”, zegt 
Weyts. “We blijven inzetten op de vernieuwing en de modernisering van 
het onderwijspatrimonium in Vlaanderen en Brussel. De investeringen 
zijn van groot belang voor de vele leerlingen, leraren en personeelsleden 
die dagelijks aan de kwaliteit van ons onderwijs werken.”

Cedric Pauwels
Voorzitter

Guido Van De Veire
Gemeenteraadslid

Monique Verschorren
Gemeenteraadslid

Peter David
Ondervoorzitter

Nico Carlo Dobbelaere
Bestuurslid

Sandra Cooman
Bestuurslid

Rudi Steyaert
Ledenverantwoordelijke

Sandra Cooman keert terug als bestuurslid
Sinds oktober maakt Sandra Cooman opnieuw deel uit van het Asseneedse N-VA-bestuur. Na een korte pauze keert Sandra 
met hernieuwde energie terug. Zij zal mee haar schouders zetten onder de toekomstplannen van onze afdeling.  
Haar stokpaardjes zijn veiligheid, verkeersveiligheid en een gedegen drugsbeleid.

Voorzitter Cedric Pauwels: “Wij zijn verheugd dat Sandra ons opnieuw komt versterken. Haar visie en  
doelstellingen voor onze gemeente passen volledig in wat we willen brengen. Daarnaast brengt ze ook  
drie jaar ervaring als OCMW-raadslid mee. Welkom terug, Sandra!”

Onze N-VA’ers: een overzicht
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Belastingen

63% 37%

Export

83% 17%

Bevolking

58% 42%

“Bij de N-VA telt uw stem wél mee. 
De N-VA zal de komende jaren meer 
dan ooit waken over de belangen 
van álle Vlamingen.

Bart De Wever
Voorzitter 

Vlaanderen verdient

meer respect
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch 

klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.

U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat 

lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de 

andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen 

gedomineerde uitstelregering. 

Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder 

volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat 

economisch rechthoudt:

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA. 

014229


