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V.U.: Erwin Van Driessche, Provincieweg 56, 8470 Gistel

Provincie laat de Snaaskerkenaar in de steek
Gistel werkt hard aan plannen voor de vernieuwing van de dorpskern van Snaaskerke. De provincie is  
betrokken partij omdat de Groene 62 door Snaaskerke loopt. Gistel probeert daarom goed samen te werken 
met de provincie. Maar het provinciebestuur laat de Snaaskerkenaar in de steek.

Te weinig parkeerplaatsen
Het voorgestelde ontwerp van fase 1 oogt zeer mooi. Het accent 
ligt duidelijk op een fraaie aanleg van een plein voor de Spar. 
Maar ook de nabijgelegen sport- en spelzone wordt aangepakt en 
de visuele connectie met de Groene 62 wordt versterkt. Puik werk 
van het Gistelse bestuur. In de bewonersvergaderingen uitten de 
inwoners hun bezorgdheid over de beschikbare parkeerplaatsen. 
Volgens de N-VA is dat begrijpelijk. Vandaag is het dorpsplein 
één grote parking, goed voor minstens 50 wagens. Op het huidige 
ontwerp tellen we slechts een twintigtal parkeerplaatsen, maar er 
is behoefte aan meer plaatsen.

Groene 62 is meer dan omkadering
Bovendien voorziet Gistel die plaatsen aan de kant van de huizen. 
Dat is veel meer dan er daar nu kunnen parkeren omdat van 
langs parkeren overgeschakeld wordt op dwars parkeren. Aan  
de kant van de groene 62 kunnen vandaag tientallen wagens  
parkeren op het plein. De provincie wil in het nieuwe ontwerp 
geen parkeren meer toelaten langs de Groene 62. 

Wim Aernoudt interpelleerde in de provincieraad van januari 
gedeputeerde Decorte daarover. Wim vroeg om er parking te 
voorzien voor 10 tot 15 wagens maar werd met een kluitje in het 
riet gestuurd. Toch blijft hij daar in Brugge op hameren. In Gistel 
gaat het bestuur intussen ijverig op zoek naar alternatieven. 

Bib Ter Elst brengt boeken aan huis
Gistelnaars die blijvend of tijdelijk niet naar de bibliotheek Ter Elst kunnen 
komen, mogen voortaan rekenen op een nieuwe dienstverlening: bib-aan-huis. 
Vrijwilligers zorgen ervoor dat boeken, muziek of films ook tot bij deze mensen 
geraken. Zoals iedere bibliotheekgebruiker betaalt de klant niet meer dan 5 euro 
lidgeld. Het thuisbezorgen is volledig gratis. De klant mag het materiaal vier 
weken bijhouden.

 Wie interesse heeft, kan contact opnemen met de bibliotheek via: 
bibliotheek@gistel.be of 059 27 40 41.

 “De provincie denkt in dit project alleen aan de omkadering van de groene 62 en vergeet dat in Snaaskerke ook mensen wonen”, 
zeggen provincie- en gemeenteraadslid Wim Aernoudt en bestuurslid Bernadette Dereeper.

 Voorzitter Erwin Van Driessche, bibliotheeksraadslid 
Annie Vandevelde en schepen Gilbert Beirens.
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Bescherming voor bunkers  
in Zevekote
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en  
minister van Onroerend Erfgoed, heeft 28 bunkersites 
uit de eerste wereldoorlog voorlopig beschermd. 
Deze werden geselecteerd uit een lijst van 170 Duitse bunkers die 
opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. 
De 28 meest waardevolle krijgen nu een voorlopige bescherming. 
Daarvan staan er drie in Zevekote, twee in de Steenstraat en één 
langs de Zevekotestraat. De Duitse bezetter bouwde deze op wat 
grotere afstand van het front. Ze werden gebouwd in een gestan-
daardiseerde vorm. Toch werden deze ‘Einheitsunterstände’ voor 
uiteenlopende doeleinden gebruikt. Deze in Zevekote dienden  
als artillerieobservatiepost en mitrailleurpost.

Conny Dierendonck geeft  
reanimatiecursus 
Spoedverpleegkundige en N-VA-bestuurslid Conny Dierendonck 
gaf de N-VA-leden een snelcursus reanimatie. Op de foto een 
aantal van de cursisten samen met Conny (tweede van links).

Klinken op het nieuwe jaar
Er was heel wat belangstelling voor de nieuwjaarsreceptie van N-VA Gistel in het OC van Snaaskerke.  
Afdelingsvoorzitter Erwin Van Driessche legde in zijn welkomstwoord de nadruk op de voorbereidingen 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 

N-VA Gistel organiseert dit jaar een bevragingsactie waar zal gepolst worden naar de kleine en grote noden van de bevolking voor  
de legislatuur 2019 - 2024. Gastspreekster Sarah Smeyers, Kamerlid en OCMW-voorzitter uit Aalst, gaf toelichting bij de veiligheids-
problematiek, de asiel- en migratieproblematiek en de sterk verbeterde economische toestand.

Wil je het laatste nieuws weten  
over N-VA Gistel? 

Bezoek dan onze website  
www.n-va.be/gistel  

of vind ons leuk op Facebook!

 Bestuursleden Heidi Polmans, Bart Hemeryck en Peter Van 
Dycke bij één van de drie bunkers in Zevekote die voorlopige 
bescherming krijgen.

 Op de foto ziet u naast bestuursleden van N-VA Gistel ook schepen Gilbert Beirens, lijsttrekker Wim Aernoudt, samen met Kamerlid 
Sarah Smeyers en Vlaams parlementslid Daniëlle Godderis - T’Jonck zelf afkomstig van Snaaskerke.
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Gedurende gans het jaar 2017 loopt er een 
bevragingsactie van de Gistelse N-VA. 

We zijn benieuwd naar uw mening. Via ons 
huis-aan-huisblad en bevragingsformulieren 
kan u deze mening ook kwijt. Door een mail te 
sturen naar gistel@n-va.be kan u participeren. 
Wij horen graag wat er leeft, anders kan of 
beter moet. In ons verkiezingsprogramma voor 
2018 nemen wij alvast uw opmerkingen mee.

Wim wikt

Cumuleo.be
Het politieke landschap davert weer even op zijn 
grondvesten. Er werden ongeoorloofde verloningen 
uitbetaald aan politiek benoemde bestuurders.  Wat 
schering en inslag blijkt te zijn in Wallonië komt via 
Publipart plots heel dicht bij Gistel. 

In 2012 trok ik de provinciale lijst in onze regio en werd ik 
provincieraadslid. In Gistel stond ik elfde op onze lijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. U verkoos mij ook in onze 
gemeenteraad. Een gemeenteraadslid krijgt 202 euro bruto per 
zitting. In 2015 betaalde Gistel mij 1608 euro bruto uit.  
Omdat Gistel lid is van heel wat intercommunales zetelen 
vele collega’s ook daar. Dat zijn ook vaak betaalde mandaten 
met dezelfde maximum grens van 202 euro. Ik zetel voor 
Gistel in het bestuur van IVOO (afvalintercommunale).  Het 
is logisch dat gemeenteraadsleden deze taak opnemen omdat 
we daar de Gistelse noden aankaarten en in de gemeenteraad 
verantwoording afleggen.

De  IVOO roept ongeveer eens per 14 dagen het directiecomité 
samen en zo’n vier keer per jaar de raad van bestuur. In 2015 
kreeg ik daarvoor 5477 euro bruto. Ook in de provincieraad doe 
ik mijn werk. Elke raad wordt voorbereid in raadscommissies. 
Daardoor krijg ik ook daar zo’n 45 vergaderingen vergoed. In 
2015 was dat goed voor 9174 Euro bruto. 

In 2015 kreeg ik dus net geen 16 000 euro bruto uitbetaald. Van 
dat totaal inkomen van 8000 euro netto draag ik 20 procent af 
aan mijn partij zoals dat bij ons statutair is voorgeschreven. 
Ik steek ongeveer evenveel tijd in mijn politiek engagement als 
in mijn job. Ik doe zeer graag aan politiek dus klaag ik helemaal 
niet over 6400 euro netto inkomen per jaar. Toch prijs ik me 
gelukkig dat mijn job buiten de politiek veel beter betaalt. 

Zodra een politicus een bestuursmandaat opneemt (raad van 
bestuur, schepen, ..) hoort hij een mandaten aangifte te doen 
bij het Rekenhof. De lijst van mandaten, zonder bedragen 
weliswaar, wordt op cumuleo.be gepubliceerd. Tik daar mijn 
naam in en kijk het gerust na.

Wim Aernoudt
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Doorgaan met veranderen
zeker in GISTEL !

De kracht 
van
verandering

Wim Aernoudt
11de plaats en lijsttrekker provincieraad
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Onderwijsronde van Vlaanderen
Midden januari legde deze Vlaamse Regering de laatste hand aan de langverwachte hervorming van ons onderwijs. Vandaag liggen 
alle elementen op tafel om ons onderwijs aan de Europese en zelfs aan de wereldtop te houden. En dat voor elke leerling, in elke 
studierichting. Koen Daniëls, de N-VA-onderwijsspecialist in het Vlaams Parlement, komt deze belangrijke hervorming én de 
standpunten van de N-VA over onderwijs toelichten. Hij wil ook horen wat er leeft en gaat dus graag in dialoog.

De toegang is gratis en iedereen is welkom. De N-VA wil blijven investeren in hoogstaand onderwijs in Vlaanderen. Blijf op de 
hoogte van onze initiatieven en abonneer u op onze elektronische onderwijsnieuwsbrief. 
Een eenvoudig mailtje naar onderwijsbrief@n-va.be volstaat.

De Onderwijsronde van Vlaanderen houdt halt op: Woensdag 15 maart - 19.30 uur - Hotel Van der Valk in Oostkamp



n-va.be/deveranderingwerkt

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


