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V.U.: ERWIN VAN DRIESSCHE, PROVINCIEWEG 56, 8470 GISTEL

N-VA luistert naar u
Ook dit jaar vindt u onze N-VA-tent op 10 en 11 juni in de namiddag in de Hoogstraat. Bij een lekkere 
sangria of vruchtensapje kan u ons alle vragen stellen. Op zondag 11 juni bedanken we ook alle vaders met 
een geschenk. Verder kan u ook deelnemen aan onze ‘Grote bevragingsactie’. 
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van volgend 
jaar houdt onze afdeling een grote bevragingsactie onder de in-
woners van Gistel, Moere, Snaaskerke en Zevekote. Op al onze 
activiteiten in 2017 kan u dit formulier invullen. Dit is voor ons 
niet zo maar vrijblijvend. We gaan alle haalbare suggesties en 

opmerkingen grondig bekijken en er rekening mee houden in 
ons verkiezingsprogramma. U kan het formulier ook via mail 
aanvragen bij onze afdelingsvoorzitter via erwin.vandries-
sche@n-va.be. Vul het formulier zeker in en mail het terug.  
Hoe meer respons, hoe meer inspraak van de Gistelnaar.

Oorzaak moet aan het licht komen
Op 31 maart werd het rampenplan afgekondigd en moesten de inwoners van Sint-Pie-
ters-Kapelle en Zevekote hun woning verlaten, omdat in een mestverwerkingsbedrijf in 
Zevekote een tank met salpeterzuur was beginnen lekken. Het is belangrijk om lessen 
te trekken uit deze gebeurtenissen. Een grondige evaluatie is nodig. Het is ook cruciaal 
om te weten wat er exact is gebeurd. 

Wim Aernoudt: “De gouverneur beloofde mij in de provincieraad dat er medio mei een 
grondige analyse wordt gemaakt. De organisatie en de communicatie over deze evacuatie 
worden onderzocht. Uit deze analyse blijkt dat het fout was om de gouverneur niet meteen 
in te schakelen. Ook de informatie uitwisseling naar Middelkerke had veel vroeger moe-
ten starten.” Heidi Polmans: “Wim vroeg om de steun van de Gouverneur om de exacte 
oorzaak aan het licht te brengen. Dit is belangrijk omdat we verwachten dat het bedrijf deze 
installatie opnieuw zal willen gebruiken. Het is toch bijzonder moeilijk uit te leggen dat dit 
zou kunnen zonder dat de juiste oorzaak bekend is.”

 De bevragingsactie startte op de vrijdagmarkt waar de moeders verwend werden met een bloemetje. 
Lijsttrekker Wim Aernoudt, bestuurslid Bart Hemeryck, medewerker Eddy De Clercq, bestuurslid 
Heidi Polmans, voorzitter Erwin Van Driessche en bestuurslid Pascal Alles.

 Bestuurslid Bart Hemeryck, lijst-
trekker Wim Aernoudt, bestuurslid 
Peter Vandycke, medewerkers Patrick 
Vanhoutte en Dominique Dewachtere, 
bestuurslid Heidi Polmans, voorzitter 
Erwin Van Driessche en ondervoorzitter 
Agnes Deruytter.
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Samen met 42 andere gemeenten heeft Gistel zijn bindend sociaal objectief van huurwoningen nu al  
gerealiseerd. Gistel moest tegen 2025 76 huurwoningen realiseren. Er zijn er al 83 gerealiseerd van  
Woonwel en 32 van het sociaal verhuurkantoor JOGI. Gistel komt daardoor dus in aanmerking voor  
bijkomende subsidies voor huurwoningen.

Drie projecten zijn momenteel in de opstartfase:
  9 huurappartementen in Snaaskerke op de vroegere café 

Pallieter
  4 huur- en 8 koopwoningen in de Tempelierstraat
  4 nieuwe huurwoningen in de Provincieweg, samen met 3 in 

de geklasseerde woningen

In de meerjarenplanning zijn al 18 huurappartementen goedge-
keurd op de hoek Kaaistraat-Kasteelstraat. Er wordt een conve-
nant aangevraagd voor 22 woningen op de centrumparking, 45 
in Kom Zuid en drie in de Ellestraat (de huidige kantoren van 

Woonwel). Het blijft de bedoeling van het bestuur om zowel 
huur- en koopwoningen te realiseren om een gezonde mix te 
bewaren.

De Vlaamse Regering streeft ernaar om 9 procent huurwo-
ningen te realiseren. Voor Gistel betekent dat 455 woningen. 
Wanneer alles in aanvraag zal gerealiseerd worden, komt Gistel 
uit op 421 woningen. Dat is zeer goed. De wachtlijsten voor een 
huurwoning zijn nog steeds enorm: voor een huurwoning in 
Gistel staan nog 450 gezinnen op de wachtlijst. Er is dus nog 
werk aan de winkel.

Heraanleg Brugse Baan komt eraan
Het kabinet van minister van Mobiliteit en Openbare 
Werken Ben Weyts gaf recent cijfers vrij over fietsin-
vesteringen in Vlaanderen. Ook voor Het dossier van 
de Brugse Baan worden middelen vrij gemaakt. Dit 
kadert in de heraanleg van de baan en nieuwe riole-
ring. 

De heraanleg komt tot aan de Vaartdijkstraat op de grens met 
Oudenburg. De uitvoering is voorzien voor 2019. Op dit moment 
maakt een studiebureau het dossier op voor Infrax. Het is de 
bedoeling aan te besteden in 2018. Daarom starten dit jaar nog 
onteigeningen ten behoeve van dit project.

Met medewerking van het Kabinet van Ben Weyts wordt het 
dossier zeer grondig voorbereid.

Gistel vraagt sociaal  
woonbeleidsconvenant aan

 Schepen Gilbert Beirens en afdelingsvoorzitter Erwin Van Driessche tijdens de bouw van sociale wijk steenbakker.

 Voorzitter Erwin Van Driessche, bestuurslid Bernadette Dereeper, 
schepen Gilbert Beirens, secretaris Annie Vandevelde, bestuursleden 
Pieter Delaere, August Reynaert en Peter Vandycke, gemeenteraadslid 
Katrien Famil, bestuursleden Bart Hemeryck en Conny Dierendonck 
en ondervoorzitter Agnes Deruytter.
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Wim wikt:

“Stop de politieke spelletjes, hervorming Civiele Bescherming 
is stap vooruit”
Op 1 april mochten de inwoners van Zevekote en Sint-Pieters-Kapelle terug naar hun woning. Het probleem in 
het mestverwerkingsbedrijf was immers onder controle. Maar nog voor de inwoners van Zevekote thuis waren 
stelde volksvertegenwoordiger Hendrik Bogaert op Focus: “ Vanuit jabbeke was er meteen gespecialiseerde 
hulp ter plaatse die noodzakelijk is bij zo’n ramp. Was dat niet het geval dan moest met komen van Brasschaat 
en dat is anderhalf uur rijden.” Ook John Crombé schreeuwde moord en brand over de hervorming van de 
civiele bescherming: “Het is een schandalige beslissing. De gebeurtenissen in Zevekote hebben bewezen dat een 
snelle aanwezigheid vanuit Jabbeke was zeer belangrijk is. Het is een schande. “

U kon mijn analyse lezen in de Zeewacht: “Het was in Zevekote 
wachten op komst van BASF uit Antwerpen om het probleem 
ten gronde aan te pakken. Het is gewoon niet meer van deze 
tijd om in elke provincie alle kennis te hebben voor alle 
gespecialiseerde taken.” Als ik, provincieraadslid voor N-VA ,de 
beslissing van N-VA minister Jan Jambon verdedig kunnen daar 
vragen bij zijn. Maar geen nood! Collega’s in de provincieraad 
hebben mijn beweringen in de pers voorgelegd aan Gouverneur 
Carl Decaluwé. 

U kan het antwoord van de Gouverneur zien op de 
website van Focus bij het programma Boeverbos:

Gouverneur Carl Decaluwé: “Het is zo dat de hervorming van 
de civiele en de daaraan gekoppelde beslissingen tot specialisatie 
en centralisatie is een weloverwogen beslissing. Ik heb gelezen 
dat men zegt moesten we de civiele bescherming niet hebben 
gehad, het zou een echte ramp geweest zijn. Ik moet dat formeel 
tegenspreken. De manschappen uit Jabbeke hebben enkel de 
nodige metingen kunnen doen. Ook een brandweerzone kan dat 
doen. Iedereen wist dat BASF moest komen uit Antwerpen met 
hun hoog gespecialiseerd materiaal”

Het is bijzonder triest vast te stellen dat de Bogaerts en Crombés 
van deze wereld over zoiets niet correct kunnen zijn. Nu de 
Gouverneur duidelijkheid bracht, wil ik oproepen om de 
politieke spelletje te stoppen. De inwoners van Zevekote en Sint 
Pieters Kappelle verdienen juiste informatie. 

Wim Aernoudt

Iedereen welkom op het 
27ste Vlaams Spitfeest

 Staand van links naar rechts: ondervoorzitter Agnes 
Deruytter – webmaster Pascal Alles – secretaris Annie 
Vandevelde – organisatieverantwoordelijke Bart Heme-
ryck – bestuursleden Peter Van Dycke - Conny Dieren-
donck en Heidi Polmans. Zittend van links naar rechts: 
Jongerenverantwoordelijke Pieter Delaere – gemeente-
raadslid Katrien Famil – gemeente-en provincieraadslid 
Wim Aernoudt – afdelingsvoorzitter Erwin Van Driessche 
– eerste schepen Gilbert Beirens en penningmeester 
Bernadette Dereeper.



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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


