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De inwoners van het centrum van Zevekote maken zich
zorgen over de verkeersdrukte in de Zevekotestraat.

V.l.n.r.: Agnes Deruytter, Bernadette
Dereeper, Bart Hemeryck, Patrick
Vanhoutte, Wim Aernoudt, Erwin
Van Driessche, Annie Vandevelde

Groene long voor
iedereen
Midden in Gistel ligt een parkgebied van 1,5 hectare. Tot nu was
dit privé-eigendom, verscholen
achter een dikke muur recht voor
de ingang van het Sint-Godelievecollege.
De stad heeft dit domein aangekocht. Dat is goed nieuws voor
alle Gistelnaars. Het park zal voor
iedereen toegankelijk zijn. Het
maakt een wandeling in het groen
mogelijk vanaf het OCMW-gebouw tot aan de Molensite.

Heidi Polmans en Wim Aernoudt

Zone 30 in Zevekote is een goed idee
Uw N-VA-afdeling is op stap in Gistel. Eén jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen komen wij bij u langs om uw mening te vragen. In Zevekote
werden we zeer vriendelijk onthaald. Waarvoor onze dank.
We mochten heel wat voorstellen noteren.
Opvallend is de grote bezorgdheid over de
verkeersdrukte in de Zevekotestraat in het
centrum. Verschillende voertuigen gingen
ter hoogte van de pomp uit de bocht, met
schade aan een huisgevel tot gevolg. Een

maximale snelheid van 30 kilometer per
uur in het centrum kan een oplossing zijn.
Uiteraard op voorwaarde dat het begin en
het einde van de zone 30 goed aangegeven
wordt en er ook voldoende snelheidscontroles gedaan worden.

Drie jaar N-VA-beleid

De Verandering Werkt!

 art De Wever in het SintB
Lodewijkscollege (Brugge) op
1 december om 20 uur

 eert Bourgeois in
G
Howest (Kortrijk) op
24 november om 20 uur

Vlaams minister-president Geert Bourgeois en N-VA-voorzitter Bart De Wever komen dit najaar naar onze provincie om
uit te leggen dat drie jaar N-VA in de regeringen een goede
zaak is voor de Vlamingen.
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Snaaskerkenaar
vraagt oplossing
voor problemen
met drinkwater
Tijdens onze huisbezoeken aan de
inwoners van Snaaskerke kwam
er redelijk wat opborrelen. Niet in
het minst drinkwater. Hoewel, zo
drinkbaar is dat niet in Snaaskerke.
Onbegrip

 -VA Gistel legde zijn oor te luisteren bij de inwoners van Snaaskerke. V.l.n.r.:
N
Bart Hemeryck, Patrick Vanhoutte, Annie Vandevelde, Conny Dierendonck,
Pascal Alles, Erwin Van Driessche en Pieter Delaere.

We proefden veel onbegrip bij de Snaaskerkenaar. Sommigen voelen zich in de
steek gelaten door De Watergroep. Ze
dig onderzoek van alle mogelijke pistes.
hadden het idee dat hun probleem niet au
sérieux genomen werd. Ook in de commu- Snaaskerke verdient beter
nicatie liep het regelmatig spaak. Nochtans In ons vorige huis-aan-huisblad vroegen
is een goede communicatie erg belangrijk. we veel aandacht voor basisvoorzieningen.
Hoewel de gemeente niet direct bevoegd
Oorzaak
is, mag dat nooit een excuus zijn voor geHet vuil drinkwater wordt veroorzaakt
brekkige dienstverlening. De werking van
door roest in de oude gietijzeren waterlei- intercommunales moet door het bestuur
ding. Als deze pas kan vervangen worden goed ingeschat worden. Problemen moeten
bij de dorpskervernieuwing, blijven de
snel ter harte genomen worden.
problemen nog jaren aanslepen. Dat is
geen leuke boodschap, maar het is tenmin- U kent intussen onze slogan: “Alles moet
ste duidelijk.
beter, iedere keer opnieuw.” Dat gaat over
drinkwater, maar ook over de planning
Alleen bij een technsiche ingreep kan er
van wegenwerken en de aanleg van parvroeger een oplossing worden geboden.
keerplaatsen. Snaaskerke verdient beter
N-VA Gistel pleit dan ook voor een gronen heeft bovendien recht op duidelijke

informatie. N-VA Gistel gaat in ieder geval
zijn best doen. Via deze weg willen we de
inwoners van Snaaskerke ook nog bedanken voor de hartelijke ontvangst.

N-VA Gistel bouwt aan een sterk team
In oktober 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. N-VA Gistel werkt ondertussen aan een goed programma en een sterk team. Met dat team willen we graag met veel enthousiasme en overgave ten dienste staan
van u. We stellen drie nieuwe kandidaten aan u voor.
Op plaats 3 prijkt een nieuwkomer. Patrick Vanhoutte is 59 jaar.
Hij is zelfstandig diëtist en verbonden aan het AZ Damiaan.
Patrick woont naast de Brugse baan en is al enkele maanden lid
van de werkgroep die de verkiezingen voorbereidt.
Conny Dierendonck is onze nummer 4. Ze is 47 jaar en reeds 25
jaar spoedverpleegkundige in het AZ Damiaan en thuisverpleegkundige. Conny woont in de Antonius Verleyestraat. Zij is
al jaren bestuurslid van de afdeling. Volgend jaar zal ze voor de
derde keer kandidaat zijn.
Op plaats 5 vindt u Bart Hemeryck terug. Bart is 56 jaar. Hij
werkt als bediende bij de NMBS. Bart woont in de Beekstraat in
Moere. Hij is vooral bekend als dierenvriend en voorzitter van
de provinciale vereniging van geiten- en melkschapenfokkers.
Hij is als organisatieverantwoordelijke de drijvende kracht achter ons Vlaams Spitfeest. Hij is voor de tweede maal kandidaat.

gistel@n-va.be

Het N-VA-team wil samen met u gaan voor een
beter Gistel. V.l.n.r. Wim Aernoudt, Patrick
Vanhoutte, Conny Dierendonck en Bart Hemeryck.
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Lessen Arabisch: geen taak van het OCMW
Recent riep het Gistelse OCMW de Gistelnaar op
om een cursus Arabisch te volgen. De cursus wordt
elke maandag in de Zonnewijzer gegeven. N-VA
Gistel vindt dit echter geen taak van het OCMW.
De motivatie op de website van het OCMW was helder: “Taal
is de sleutel tot communicatie. Via de taal leren we de ander
kennen.” Het klopt dat er intussen in ons land nogal wat
mensen wonen met het Arabisch als moedertaal. Is het daarom
aangewezen dat wij Arabisch leren? Dat denken wij niet.

“Ondersteuning bieden aan vrijwilligers kan, maar
heel de bevolking aansporen Arabisch te leren, is
een brug te ver.”

Wij zijn ervan overtuigd dat nieuwkomers Nederlands moeten
leren. Het is daarom opvallend dat het OCMW van Gistel wel
lessen Arabisch, maar geen lessen Nederlands geeft.
Anderzijds is er niets mis met het leren van vreemde talen.
Ook niet met een wereldtaal als het Arabisch. Taalverrijking is
immers een pluspunt. Het Arabisch is voor 300 miljoen mensen
in Noord-Afrika en het Midden-Oosten de moedertaal. Een
mondje Arabisch spreken kan dus goed van pas komen.
Wij vinden het aanbieden van taallessen Arabisch echter geen
taak van het OCMW. Het OCMW heeft andere prioriteiten.

Wim Aernoudt, lijsttrekker
Ondersteuning bieden aan vrijwilligers kan, maar heel de
bevolking aansporen Arabisch te leren, is een brug te ver.
N-VA werd niet betrokken noch geïnformeerd over dit initiatief.
Wij vernamen het net als u in de media. Je ziet maar hoe nodig
N-VA is op elk bestuursniveau. Maar daarvoor afspraak in
oktober 2018.

27e Vlaams Spitfeest
groot succes
Naar jaarlijkse traditie kwamen zo’n 600 Gistelnaars samen voor
ons Vlaams Spitsfeest. Onze lekkere beenhesp met groentjes en
frietjes werd gesmaakt. Onze dank gaat uit naar de vele vrijwilligers die voor de voorbereiding en het goede verloop hebben gezorgd. Afspraak volgend jaar op de laatste zondag van augustus.
Wij hopen u dan opnieuw te mogen verwelkomen.
We mochten opnieuw 600 Gistelnaars ontvangen.

Leden- en sympathisantenfeest
Gastspreker: Marc Descheemaecker
Leden 13 euro, niet-leden 15 euro,
kinderen jonger dan 12 jaar 7 euro
Inschrijven: overschrijving op het rekeningnummer van
N-VA Gistel BE80 6528 0831 9977 met vermelding van
het aantal deelnemers (leden, niet-leden en kinderen)
Kaarten zijn ook te koop bij bestuursleden

VRIJDAG

17 november
19u30

Evenementenzaal
Zomerloos

www.n-va.be/gistel

“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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