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Inrichting stadspark Sophoras wordt ernstig aangepakt
De inrichting van ons nieuw stadspark stelt ons voor een grote uitdaging. We willen daarin de juiste keuzes maken om samen
met alle belanghebbenden te werken aan sterke visie. De site heeft heel wat kwaliteiten en behoeft waarschijnlijk geen grote
ingrepen. Toch is een goed onderbouwde visie een noodzakelijke eerste stap om verantwoorde keuze te maken.
We starten daarvoor van een bomeninventaris die de kwaliteit in kaart
brengt. Op basis daarvan kunnen
optimale keuzes gemaakt worden in
functie van maximaal behoud van het
waardevolle groen.

Afdelingsvoorzitter Thomas Nuijttens
en bestuurslid Pascal Alles
Het park is naar de Ellestraat en de
Bruidstraat toe nu ommuurd. Dit gesloten
front lijkt ons de gewenste openheid en
toegankelijkheid in de weg te staan. We
denken ook na over het verbeteren van de
verkeersafwikkeling, vooral in functie van de
nabijgelegen school.
In de zoektocht naar een goed ontwerp
hebben we ingetekend op wat heet:
“oproep winvorm”. Via deze architectuurwedstrijd wordt een geschikte
partner geselecteerd. Intussen heeft de
voorzitter van de jury al het park bezocht
en kijken we uit naar een goede samenwerking met een sterk ontwerpbureau.
Maximaal behoud kostbaar groen
Om een echt stadspark te worden moet
een doordacht beheersplan opgesteld
worden voor de struiken en bomen.

Trage verbinding
Het lijkt ook een evidente keuze om het
park te ontwikkelen met oog voor de
verbinding met de Gistelse stadskern.
Een eerste stap daarvoor is de aankoop
van een doorsteek naar de Hogenbilk.
Het terrein loopt ook door tot achter

Bestuursleden Jean Vercleyen en
Davigno Desouter en gemeenteraadslid
Conny Dierendonck
Met het oorlogserfgoed moet zeker
rekening gehouden worden. In het park staan
twee bunkers; de eerste vooraan in
het park dateert uit de Eerste Wereldoorlog.
De tweede meer achteraan werd opgetrokken
in de Tweede Wereldoorlog. Beide zijn van
Duitse makelij.

Lid Bijzonder comité Bart Hemeryck
en bestuursleden Peter Van Dycke en
Els Logghe
De opeenvolgende eigenaars van het park
richtten ook wat kleinere constructies op.
Markant is de historische serre. Deze plaats
lijkt zich uitstekend te lenen voor een nieuwe
plaats voor inrichting van volkstuinen. Dit
kan perfect gecombineerd worden met een
bijvriendelijke aanleg van deze omgeving.
Brouwershove langs de bibliotheek tot
aan de Molenhoeve. Dit maar om te
illustreren hoe belangrijk het park kan
zijn als trage verbinding voor voetgangers
en fietsers.
In deze worden een aantal accenten naar
voorgeschoven. Uiteraard moet verder
onderzoek en overleg met de belanghebbenden de keuzes definitief maken.
De uitdaging is volgens ons om in een
stadspark in te zetten op voldoende rust
en ruimte, gecombineerd met activiteiten
die zorgen voor beleving en gezelligheid.

Uw N-VA-mandatarissen

Wim Aernoudt
Schepen Ruimtelijke ordening,
Wonen/huisvestiging, Stedenbouw, Onroerend erfgoed, Dierenwelzijn, Milieu & Huisvuil
wim.aernoudt@n-va.be
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Conny Dierendonck
Fractieleidster gemeenteraad
conny.dierendonck@n-va.be

Bart Hemeryck
Lid Bijzonder comité voor de
sociale dienst
bart.hemeryck@n-va.be

Thomas Nuijttens
Voorzitter N-VA Gistel
thomas.nuijttens@n-va.be

Vlaamse Regering voert strijd
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardigheid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

“Een sociale woning moet
terechtkomen bij wie ze echt
nodig heeft. Dat is een zaak
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onderzoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland.
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terugbetalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.
Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buitenland of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt
aan de sluiting van alle kerncentrales.
1 Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er
nog lang niet.
2 Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de
volgende jaren.
3 Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal.
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

“ De kernuitstap schiet tekort
op het vlak van zekerheid,
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”
Bert Wollants
Kamerlid

‘Nog even volhouden.
Samen komen we erdoor!’

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
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Gistels vaccinatiecentrum uit de startblokken
Het Gistelse bestuur neemt het voortouw in de strijd tegen corona. We voorzien de vaccinatie dicht bij de Gistelnaar. De keuze
voor zaal Zomerloos in de Sportstraat in Gistel als vaccinatiecentrum voor drie gemeenten is dus bijzonder goed nieuws.
N-VA-gemeenteraadslid Conny Dierendonck is zelf spoedverpleegkundige in AZ Damiaan en vecht al een heel jaar in de frontlijn
tegen corona. Conny meldde zich eveneens als vrijwilliger om te helpen bij de inentingen in onze eerstelijnszone. Conny Dierendonck:
“In de zorgsector kijken we heel erg uit naar deze vaccinatiecampagne. Het is de enige manier om onze sector op adem te laten
komen na een bijzonder hectische periode.”
Professionele aanpak
De Vlaamse Regering maakt ruim steun vrij voor de vaccinatiecentra. Zo voorziet men voor de werking in zaal Zomerloos in
Gistel in totaal 343.800 euro aan subsidies. Dit laat Gistel toe om
het centrum zeer professioneel aan te pakken. De Vlaamse Regering maakt in totaal 65 miljoen euro vrij voor de 95 gemeenten
die zo’n vaccinatiecentrum inrichten. De subsidie dient voor de
kosten verbonden aan de accommodatie, inrichtingen, uitbating
en niet-medisch personeel.
Conny Dierendonck: “Hoewel het een nadeel dreigt te zijn voor
de opstart van ons cultureel leven later dit jaar, is het bijzonder
goed dat het vaccinatiecentrum voor Gistel, Oudenburg en Ichtegem in zaal Zomerloos wordt ingericht. Het kan de vaccinatiegraad van de Gistelnaar alleen maar positief beïnvloeden.

Conny Dierendonck, N-VA-gemeenteraadslid en Bart Hemeryck,
bestuurslid en lid van het Bijzonder comité.

Vrijwilligers in de bloemetjes
Het stadsbestuur in Gistel kan rekenen op heel wat vrijwilligers ten dienste van onze gemeenschap. En ja, dat lukt bij ons ook nog in
2021. Zwerfvuilpeters en -meters, leden van de talrijke adviesraden, beheerders van de culturele centra, minder mobielen centrale, de
lijst is lang. Met Zwerfkatjes Gistel ontstond zelfs een nieuwe vrijwilligers groep van nu al 15 enthousiaste leden.
Helpen in vaccinatiecentrum
Corona strooide roet in het eten. Veel adviesraden draaien op een laag pitje
en wachten op een doorstart. Wij kijken daar heel erg naar uit. Maar ook in
tijden van corona kan de stad rekenen op vrijwilligers, voor het ronddragen
van mondmaskers bijvoorbeeld, of straks ook als helpende hand in het
vaccinatiecentrum.
N-VA-raadslid Bart Hemeryck: “Een attentie voor alle vrijwilligers was dus
zeker op z’n plaats. Mandatarissen en bestuursleden van N-VA Gistel werkten
volop mee aan de bedeling van de Gistelnoare en de pralines.”

Bart Hemeryck, lid Bijzonder comité, schepen Wim Aernoudt en afdelingsvoorzitter Thomas Nuijttens zetten de vrijwilligers in de bloemetjes.
Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 25 februari.
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Dierenwelzijn blijft speerpunt voor N-VA Gistel
Hondenlosloopweide langs de Groene 62
De Gistelse hondenlosloopweide komt op het kruispunt tussen de Zevekoteheirweg en de Groene 62. De Gistelnaar kan op die
manier z’n hond de vrije loop geven op een veilige manier. Het driehoekig perceel van zo’n 2.000 m² strekt zich zo’n 100 meter
lang uit langs de groene 62.
De plaats is uitermate geschikt omdat het aansluit bij de
bebouwde kern en tegelijk voldoende ruimte biedt. De gemeenteraad keurde intussen een gebruikersovereenkomst voor dit
terrein goed. De pachter zal het terrein in de loop van mei vrijgeven waarna de inrichting van de loopweide kan beginnen.
Terrein afgewerkt voor zomer
Schepen van Dierenwelzijn Wim Aernoudt (N-VA): “De diensten van de stad buigen zich op dit moment over de keuzes in
verband met de omheining, de aankleding van het terrein en
eventuele spelelementen. We voorzien de afwerking van het
terrein nog voor de zomer van 2021.”

Bestuurslid Jean Vercleyen, schepen van Dierenwelzijn Wim
Aernoudt en bestuurslid Christelle Vlietinck met echtgenoot verkennen
met de honden alvast de site.

Veel werk voor vrijwilligers bij Zwerfkatjes Gistel
In de loop van 2019 heeft het stadsbestuur de aanpak van de zwerfkattenproblematiek grondig gewijzigd. Er werd een werkgroep
opgericht die zich specifiek over deze problematiek ontfermde. In dat eerste werkjaar 2019 werden zo’n 120 katten en kittens
behandeld. Deze gemotiveerde en actieve werkgroep is in 2020 verder uitgegroeid tot een groep van 15 medewerkers.
214 katten geholpen
In het werkingsjaar 2020 hielp men maar liefst 214 katten en kittens. 126 kittens konden vanuit Gistel tercht in een erkende opvang.
Daarnaast werden ook 50 volwassen zwerfkatten op kosten van stad Gistel behandeld. Deze behandelingen zijn sterilisatie, castratie
of in een vijftal gevallen laten inslapen. De rest werd opnieuw vrijgelaten waar ze werden gevangen. Daarnaast werden 38 volwassen
katten opgehaald bij mensen die niet meer voor hun huisdier konden zorgen.
Naast de vangacties hebben de vrijwilligers ook tal van verkeersslachtoffers gecontroleerd op de aanwezigheid van een chip. De eigenaars van de dieren werden dan persoonlijk op de hoogte gebracht van het overlijden van hun geliefde huisdier.
Lof
Schepen van Dierenwelzijn Wim Aernoudt: “De stad staat in voor
praktische hulp bij de vangacties en verkeersslachtoffers en voor
het budget voor sterilisatie en castratie. Vol goede moed zorgen
de vrijwilligers voor de rest, begeleiden vangacties, transport en
opvang van katten en overleg met Gistelnaars. De vrijwilligers
van Zwerfkatjes Gistel verdienen alle lof voor hun ongebreidelde
inzet.“

De vrijwilligers van Zwerfkatjes
Gistel verdienen alle lof.”
Wim Aernoudt, schepen van Dierenwelzijn

gistel@n-va.be
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Communicatie tussen erkende moskeeën en provincie moet beter
De provincie West-Vlaanderen telt momenteel twee erkende moskeeën: Assounah in Desselgem en Jamia Islamia in Oostende.
In beide gevallen merkt N-VA-provincieraadslid Wim Aernoudt op dat er heel wat schort met de communicatie tussen de
moskeeën en de provinciale overheid. “Het gaat vooral over het maatschappelijk verslag dat zo’n erkende moskee jaarlijks moet
indienen. In het geval van Assounah is dat verslag jaar na jaar een doorslagje van het vorige jaar. De opmerkingen die de provinciale administratie hierover maakt, wordt door de deputatie van de provincie steeds in de wind geslagen.”
Ook de Jamia Islamia-moskee in Oostende is erkend, maar vraagt geen financiering aan bij de provincie. “Het gevolg is dat de
moskee geen jaarlijks maatschappelijk verslag maakt”, aldus Wim Aernoudt. “Zo gaat heel wat contact met de moskee verloren. De
provincie laat betijen.” Daarenboven is het zo volledig onduidelijk hoe deze moskee gefinancierd wordt. “Dat is toch een belangrijke
kwestie?”, stelt Wim Aernoudt.
Daarom vroeg Wim om de situatie ter plaatse minstens jaarlijks te bekijken, via een provincieraadsbesluit. “De inspanningen moeten
van twee kanten komen. Weliswaar in de eerste plaats van de moskeeën, maar ook de provincie moet de nodige initiatieven durven
nemen.”
“Het oppositiewerk hiervoor is nog volop bezig. In de gemeenteraad van Waregem werd verklaard dat Assounah intussen een nieuw
en volledig verslag heeft ingediend, althans dat las ik in de pers. Toen ik dit document opvroeg stelde de provincie dat er niets werd
ingediend. Ik blijf dit dus zeker opvolgen”, besluit Wim Aernoudt.

Er schort heel wat met
de communicatie tussen
de moskeeën en het
provinciebestuur.”
Wim Aernoudt, provincieraadslid

In West-Vlaanderen zijn de afgelopen decennia een aantal moskeeën opgericht. Een vlugge telling stopt tussen de 10 en 20. Een
constante is een moskee in de grote steden: Brugge, Roeselare en Kortrijk. In Oostende zijn er dat een vijftal, maar ook in kleinere
steden zoals Ieper, Waregem, Desselgem, Meulebeke zijn er zulke gebedshuizen. Er was recent ook melding van een nakende
oprichting in Tielt.
Deze moskeeën kunnen een erkenning aanvragen aan Vlaanderen. De procedure daartoe laat ruimte voor advies van de betrokken
gemeenteraad en de provincieraad. Eens een moskee erkend is, kan het ﬁnanciering aanvragen bij de provincie. Daarbij moet “het
verslag inzake betrokkenheid van de lokale gemeenschap” gevoegd worden. Dat is een jaarverslag dat aangeeft hoe de moskee zich
verhoudt tot de lokale gemeenschap en welke inspanningen het daarvoor doet.

www.n-va.be/gistel
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Masterplan voor Zevekote
Hoe en waar kan en zal er nog gebouwd worden in Zevekote? Het is de ambitie van het stadsbestuur om nog in deze bestuursperiode daarrond een visie vast te leggen, in samenspraak met de inwoners. De unieke eigenheid van het dorp moet ingepast
worden in de huidige ruimtelijke tendensen.
Het Gistels stadsbestuur doet dit niet alleen. Naast de inspraak
van de bevolking zal het college zich laten adviseren door specialisten. Om dit zo kwalitatief mogelijk te doen, hebben we in
september 2020 ingeschreven op een subsidieprogramma van
de provincie “DNA van het dorp”.
Laureaat subsidieprogramma
Schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Aernoudt: “Het goede nieuws is dat Gistel uit een stapel kandidaturen is weerhouden als laureaat. De provincie heeft intussen een studiebureau
aangesteld dat een masterplan zal maken. Bij het opstellen van
dit masterplan zal de bevolking van Zevekote zeer uitgebreid
betrokken worden.”
Bijzonder is dat, door de leegstand van het klooster, het vertrek
van de school De Rietzang een paar jaren geleden en het
nakende vertrek van Arcade naar Gistel, in Zevekote ongeveer
4 hectaren grond en gebouwen grotendeels leeg staan. Op
deze oppervlakte is binnenkort alleen nog de school Driespan
gevestigd. De Driespan blijft uiteraard gevestigd in Zevekote,
daar was al overleg over.

Bestuurslid Jean Vercleyen, schepen Wim Aernoudt en afdelingsvoorzitter Thomas Nuijttens op verkenning in Zevekote.
Het aangestelde bureau is al gestart met z’n onderzoek in Zevekote. Het is de bedoeling om dit jaar nog dit af te ronden en het
masterplan te publiceren. We hopen dat corona daarbij geen
roet in het eten strooit. Na de goedkeuring van het masterplan
moet de verdere ontwikkeling vorm krijgen via een ruimtelijk
uitvoeringsplan.

Vlaanderen verhoogt fietscomfort langs N367
in Gistel en Zevekote
Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt dit jaar de fietspaden langs de N367 in Gistel. Op twee verschillende
locaties wordt het betonnen fietspad vervangen door asfalt en waar mogelijk ook breder gemaakt. De Vlaamse overheid
trekt hiervoor in totaal 283.000 euro uit.
Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens.
Thomas Nuijttens (voorzitter N-VA Gistel)
reageert opgetogen: “Tussen het kruispunt
Tourmalet en het einde van de bebouwde
kom en langs de Zevekotestraat tussen
het kruispunt richting Zande en Zevekote
wordt de betonnen verharding vervangen
door een asfaltlaag. Op de plaatsen waar
het mogelijk is, wordt het fietspad ook
verbreed. Het is de bedoeling om de aanbesteding nog te starten in 2021. Voor de twee
projecten is een budget van respectievelijk
136.000 en 147.000 euro vrijgemaakt.”

Bestuurslid Annie Vandevelde en afdelingsvoorzitter Thomas Nuijttens
kijken uit naar een mooie realisatie.
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