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Dokter Egide Defeverpark wordt plek voor elke Gistelnaar
De nieuwe publieke groene long in ons stadscentrum is in een concreet masterplan gegoten. In het masterplan, dat veel
lof toegewaaid krijgt, wordt een evenwicht beoogd tussen natuurbehoud, beleving, ontmoeting en toegankelijkheid. Het
originele park wordt bovendien ingebed in de bredere omgeving van de Zonnewijzer, de bibliotheek en de Oostmolensite.
Groot is uiteraard onze dankbaarheid ten aanzien van de familie van dokter Egide Defever. Door hun riante schenking kwam
de uitvoering van het park in een stroomversnelling terecht. Het is uitzonderlijk om in deze tijden een dergelijk engagement
tegenover onze lokale gemeenschap te vinden.
Opvallend grote betrokkenheid
Bijzonder is ook de betrokkenheid van veel Gistelnaars tijdens het ontwerp van het park en z’n omgeving. Vorige zomer werd
er een zeer geslaagde bezoekdag georganiseerd. Daar kregen alle inwoners de kans om van gedachten te wisselen met het
ontwerpteam en de ideeënbus gretig te vullen. Tegelijk sloeg de parkraad de hand aan de ploeg. In die raad zaten afgevaardigden
van adviesraden, actoren op het domein, de scholen, het rustoord, de omwonenden.
Wim Aernoudt, schepen van Milieu en Ruimtelijke Ordening: “Het afgelopen jaar zat ik talloze keren samen met het
ontwerpteam om het masterplan facet per facet bij te slijpen tot het pareltje dat het geworden is. Het is duidelijk dat het Egide
Defeverpark een heerlijke plek wordt voor elke Gistelnaar.”
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Alle troeven van het Egide Defeverpark op een rijtje

Natuurbehoud
Cruciaal in het ontwerp is om het zeer natuurlijk
aanvoelend deel van het park op die manier te
bevestigen. Het wordt in het masterplan als
'parkbos' bestempeld. In dat deel staan een aantal
zeer opmerkelijke bomen. Rust, natuur, wandelen,
aangenaam vertoeven is wat de Gistelnaar hier
zal kunnen vinden. Ook de vijver wordt behouden,
beter ontsloten en versterkt. De aanwezige bunker
uit de Tweede Wereldoorlog wordt in eerste
instantie ingericht voor vleermuizen.

Bestuursleden Jean Verkleynen, Els Logghe,
Peter Van Dycke en Christelle Vlietinck.

Productieve zone
Verder in het park werd het deel rond de serre en de boomgaard ontworpen als een productieve zone. Daar is plaats
voorzien voor een tiental volkstuintjes met bijhorende
historische serre, een boomgaard en een voorziening voor het
plaatsen van bijenkorven. Het lijkt ons logisch dat er ook picknickfaciliteiten worden voorzien en er een ankerplaats voor
milieueducatie wordt ingericht.

BCSD-lid Bart Hemeryck, gemeenteraadslid Conny
Dierendonck en bestuurslid Christelle Vlietinck.

Ontmoeting en activiteiten
Ter hoogte van de bibliotheek wordt een cultuurweide aangelegd
met een natuurlijke inrichting voor evenementen. De bibliotheek
breekt uit naar de omgevingen en gaat in dialoog met de natuurlijke
omgeving. Een poëzienamiddag in een natuurlijke omgeving, een
concertje, kleinkunst … de omgeving wordt speciaal daarvoor aangelegd. Ook ter hoogte van de bunker vooraan in het park wordt de
talud die tegen de bunker wordt aangelegd een natuurlijk podium.

Bestuursleden Jean Verkleynen, Annie Vandevelde,
Pascal Alles en gemeenteraadslid Conny Dierendonck.

Toegankelijkheid

Afdelingsvoorzitter Thomas Nuijttens
en bestuurslid Pascal Alles.
gistel@n-va.be

Het park moet bereikbaar en goed ontsloten zijn. De aanleg van een
hoofdpad vanaf de Bruidstraat tot aan de molen loopt als een rode
draad door het park. Tegelijk wordt ook werk gemaakt van een aansluiting van het park rechtstreeks op de Hogenbilk en de Zonnewijzer.
Fijnere padenstructuren gericht op wandelaars doorweven het park
en alle aangelegde zones.
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Woonwel draait in Gistel op volle toeren
De in Gistel actieve sociale bouwmaatschappij Woonwel bouwt en renoveert dat het een lieve lust is. De lijst van projecten in
onze stad is zeer divers. Het is een bijzondere prestatie, zeker als je weet dat de maatschappij binnenkort opgaat in een grote
fusie van bouwmaatschappijen in onze regio. De gesprekken daarover lopen en vergen ook veel aandacht en energie bovenop de
dagelijkse werking.
In Moere worden binnenkort vier huizen opgeleverd in een
geklasseerd monument. Dat was een bijzondere uitdaging. In
de Neerhofstraat is een sloopvergunning afgeleverd om plaats te
maken voor de bouw van een meergezinswoning met 20 appartementen. Vijf daarvan worden ingericht als assistentiewoning.
Rijkswachtkazerne
De voormalige rijkwachtkazerne wordt gerenoveerd tot negen
appartementen en ingezet voor huisvestingen voor mensen met
een beperking. Het daarachter gelegen terrein worden bebouwd
met twee meergezinswoningen en eengezinswoningen. In totaal
komen er 26 nieuwe adressen. In de Kasteelstraat is de meergezinswoning met 18 appartementen afgewerkt en wordt nu
betrokken door nieuwe bewoners.

Schepen van Woonbeleid Wim Aernoudt,
gemeenteraadslid Conny Dierendonck en
bestuursleden Els Logghe en Peter Van Dycke.

Renovatie Eigen Haardwijk
Tegelijk werd ook een vergunning verleend om de Eigen
Haardwijk volledig te renoveren. Dus ook het onderhouden
van het bestaande patrimonium wordt niet uit het oog
verloren. Daarom is dit zo’n belangrijk project. Het aantal
woningen wordt daarnaast nog verder opgedreven tot 30
met de bouw van drie meergezinswoningen.
Bestuursleden Pascal Alles en Els Logghe
met gemeenteraadslid Conny Dierendonck.

Annie Vandevelde, Wim Aernoudt en Bart Hemeryck.

Word lid van de N-VA
Bent u Vlaming in hart en nieren en schaart u zich achter
onze standpunten? Dan bent u de persoon die we zoeken.
Wilt u zich actief of minder actief engageren, laat het ons
weten. Stuur een mailtje naar gistel@n-va.be.

“In deze legislatuur maken we werk van meer dan 100 extra
sociale woningen in onze stad. Bovendien worden ook in Kom
Zuid nog bijkomende sociale woningen gebouwd. Tegelijk
ontwikkelen heel wat private ontwikkelaars kleinere en grotere
projecten waar we gericht inzetten op een goede mix van grotere
en kleinere projecten”, vertelt schepen van Woonbeleid Wim
Aernoudt.
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Oostendse moskee
Jamia Islamia
verliest erkenning
De moskee Jamia Islamia in Oostende
is zijn erkenning kwijt. Dat is het gevolg van de tussenkomst van provincieraadslid Wim Aernoudt. Hij bracht in
januari 2021 aan het licht dat de sinds
2009 erkende moskee zich nooit aan
de regels hield rond transparantie en
administratie.
Jamia Islamia in Oostende werd erkend
door de Vlaamse Gemeenschap in
2009. Erkende moskeeën kunnen een
aanvraag indienen om budgetten voor
werking en gebouwen te krijgen bij de
provincie. Een transparante communicatie, met onder andere de provinciale
overheid, wordt daarom verwacht. In het
geval van Jamia Islamia was daar nooit
sprake van.
Provincieraadslid Wim Aernoudt stelde
begin vorig jaar al: “Je kan je vragen
stellen bij de financiering van de moskee
en de gevraagde transparantie daarover.

om handdoek in de ring te werpen en de
erkenning terug te geven. Het bracht de
overheid daarvan zelf op de hoogte.

Bovendien rapporteert de moskee bij de
provincie ook niet hoe ze zich verhoudt
tot de lokale gemeenschap.”
Beloofde beterschap bleef uit
Eenmaal de bal aan het rollen ging, trad
de Vlaamse Overheid in maart 2021 de
conclusies van provincieraadslid Wim
Aernoudt bij. Het stelde de moskee officieel in gebreke omwille van het niet
vervullen van administratieve verplichtingen en een gebrek aan transparantie.
Er was in juni nog overleg met de moskee, bijgestaan door de executieve van de
moslims in België. Daar werd middels
bijstand van de executieve beterschap
beloofd. Dat gebeurde niet, waarna de
Vlaamse overheid in december 2021
de wettelijke sanctioneringsprocedure
opstartte. Op 5 februari 2022 besliste het
comité van de geloofsgemeenschap echter

Provincieraadslid Wim Aernoudt: “Het
is uiteraard een goede zaak dat er klare
wijn wordt geschonken. Aan een erkenning zijn voorwaarden verbonden. Als je
niet bij machte bent om die na te leven,
is het verlies van de erkenning logisch.
Het is straf dat een lid van de oppositie in de provincieraad de kat de bel
moet aanbinden om de wet ook te laten
toepassen. Zeker gezien de moskee sinds
erkenning in 2009 nooit in orde is geweest.
We spreken hier toch al over ruim
twaalf jaar. Het is bijzonder laks dat de
West-Vlaamse deputatie daar al die tijd
helemaal geen initiatief nam.”

Het is straf dat een oppositielid
in de provincieraad ervoor moet
zorgen dat de wet toegepast
wordt”
WIM AERNOUDT,
provincieraadslid

Uw N-VA-mandatarissen
Wim Aernoudt
Schepen Ruimtelijke ordening,
Wonen/huisvestiging,
Stedenbouw, Onroerend erfgoed,
Dierenwelzijn, Milieu & Huisvuil

Conny Dierendonck
Fractieleidster gemeenteraad
conny.dierendonck@n-va.be

wim.aernoudt@n-va.be

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

www.n-va.be/gistel

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

30ste Vlaams Spitfeest op zondag 28 augustus
Na twee jaar afwezigheid staat er dit jaar eindelijk opnieuw een Vlaams Spitfeest op het programma.
We verwelkomen iedereen op de laatste zondag van augustus in zaal ‘Zomerloos’ in de Sportstr

‘Maai Mei Niet’
Gistel geeft het goede voorbeeld in de ‘Maai
Mei Niet’-campagne. Op verschillende
plaatsen in onze stad worden stukken gras
niet gemaaid. Ook onze eigenste N-VAschepen van Milieu Wim Aernoudt draagt
zijn steentje bij in z'n eigen tuin.

Ministerieel bezoek aan
Merelaanmolen
Als Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias
Diependaele naar Gistel komt, mag een bezoek aan de
Merelaanmolen niet ontbreken. De minister was onder
de indruk van de rijke geschiedenis van het monument.

Afdelingsvoorzitter in overleg
met Peter De Roover
Samen met N-VA Oudenburg ontvingen we op zondag 15 mei
fractievoorzitter in de Kamer Peter De Roover. Hij gaf in cultuurcomplex ‘Ipso Facto’ een boeiende uiteenzetting over het falen van
de Vivaldiregering en de kans op vervroegde verkiezingen
gistel@n-va.be

Rode recepten maken rode cijfers
Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering
zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien
hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie

“Zonder de federale overheid
als kredietwaardige buffer was
het Waals Gewest bankroet.
Dat is een trieste balans na
41 jaar Waalse gewestvorming,
waarvan er 35 onder de

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke

verantwoordelijkheid van een

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer

PS-regeringsleider vielen.”

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.
De Morgen, 28/05/2022

De voorstellen van de N-VA

Werk maken van werk!
Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze
welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan
het werk. En dat werk moet lonen.
De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA
gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro
netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten.

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld:
wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die
handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken
we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid.
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van
een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen.

Sander Loones
Kamerlid

Axel Ronse
Vlaams Parlementslid

