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Samen klinken op
het nieuwe jaar!

Begraafplaats deelgemeenten
opnieuw open?

Zondag
29 januari
11 uur

Ontmoetingscentrum
Dorpsstraat 38a
Snaaskerke
Naar jaarlijkse gewoonte heft de
Gistelse N-VA-afdeling het glas op
een nieuw jaar op de laatste zondag van januari. Dit jaar heten we
dus iedereen van harte welkom
op 29 januari vanaf 11 uur in het
Ontmoetingscentrum Dorpsstraat
38a in Snaaskerke.
Bestuursleden Annie Vandevelde, Bart Hemeryck en afdelingsvoorzitter Erwin Van Driessche
op de begraafplaats van Moere.
De N-VA stelt voor om op de begraafplaatsen van de deelgemeenten de uitstrooiing van
de as en bijzetten van asurnen opnieuw mogelijk te maken. Vandaag wordt een uitdoofbeleid gevoerd op deze begraafplaatsen voor elke vorm van teraardebestelling van de
overledene.

Gastspreker:
Kamerlid Sarah Smeyers
Aalsters OCMW-voorzitter en
Kamerlid Sarah Smeyers houdt een
gelegenheidstoespraak. Zij is een
N-VA-ster van het eerste uur en is
al sinds 2001 actief binnen de N-VA.
Vandaag is zij in de Kamer specialiste
in asiel en migratie. Ze werd in
2012 ook schepen van Wonen en
voorzitter van het Aalsterse OCMW.

De inrichting van de dorpskernen van Moere, Snaaskerke en Zevekote werd een tijd
geleden bijgestuurd. Om op termijn meer open ruimte te creëren werden de begraafplaatsen
er gesloten voor nieuwe concessies. De Vlaamse wetgeving verplichtte toen om op elke
begraafplaats de drie mogelijkheden: begraven, uitstrooien van as en bijzetten van asurnen
te voorzien. Hierdoor vervielen we meteen van een alles in een niets scenario.
De N-VA bleef niet bij de pakken zitten. Recent keurde het Vlaams Parlement op voorstel
van de N-VA een nieuw decreet goed. Het laat toe per begraafplaats te differentiëren
in het aanbod. Hierdoor kunnen we nu wel begraafplaatsen inrichten met enkel as uitstrooiing en bijzetten van asurnen. Dat willen we nu ook realiseren in Zevekote, Moere
en Snaaskerke. Omdat dit een beperkte oppervlakte in beslag neemt, komt de ambitie om
meer open ruimte te creëren, niet in het gedrang.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

Werk maken van minder restafval
De Vlaamse regering wil de hoeveelheid restafval doen afnemen.
In dat kader wordt aan de gemeenten binnen de IVOO gevraagd
om tegen 2022 de hoeveelheid restafval te beperken tot 190 kg per
inwoner. Vandaag is dat 219 kg per inwoner. Dat is een daling van
13,6 procent over zeven jaar, wat neerkomt op ongeveer 2 procent
per jaar.
De zes gemeenten vragen aan de IVOO om het afvalbeleid te
organiseren. Het is daarom logisch om een doelstelling intercommunaal vast te leggen. Die daling met 13,6 procent restafval in zeven
jaar is ambitieus, maar realistisch. Om dat te bereiken worden
nu volop plannen gemaakt. We proberen zoveel mogelijk fracties
uit de restafvalzak te halen om deze via selectieve inzameling te
recycleren of te hergebruiken.
Op Vlaams niveau wordt gewerkt aan een uitbreiding van het aantal afzonderlijk in te zamelen fracties op de containerparken. Ook
een uitbreiding van wat in de PMD-zak mag, wordt bekeken. Dat
is goed, want het is vandaag nogal onduidelijk waarom bepaalde
kunststoffen wel en bepaalde niet in de PMD-zak mogen.
Op intercommunaal niveau wordt in eerste instantie gewerkt aan
acties om het groenafval uit de huisvuilzak te halen. Er wordt
overwogen om dat tuinafval afzonderlijk op te halen. Dat zou bv.
kunnen door het organiseren van een inzameling per wijk op vastgelegde tijdstippen en plaatsen.
De helft van het papier en karton dat nu in de restafvalzak zit,
blijkt recycleerbaar te zijn. Papier en karton wordt nochtans al lang
afzonderlijk opgehaald. Afzonderlijk inzamelen, is dus één stap.
Maar er zal ook op bewustmaking moeten ingezet worden.

Bestuurslid Bart Hemeryck en provincie- en gemeenteraadslid
Wim Aernoudt. Wim neemt, als Gistels vertegenwoordiger
in het directiecomité van onze afval intercommunale IVOO,
het voortouw in dit verhaal.

Succesvol ledenfeest van N-VA Gistel
Op vrijdag 18 november organiseerde
N-VA Gistel haar jaarlijks leden- en
sympathisantenfeest in aanwezigheid
van de afdelingsmeter en Kamerlid
Rita Gantois en Vlaams parlementslid
Daniëlle Godderis-T’Jonck. Dat N-VA
Gistel leeft, bewijst de grote opkomst. We
mochten 130 aanwezigen tellen en dat is
terug meer dan vorig jaar. Afdelingsvoorzitter Erwin Van Driessche bracht, namens het bestuur en de leden, hulde aan
eerste schepen Gilbert Beirens voor zijn
jarenlange inzet voor N-VA en de stad en
stelde meteen ook de nieuwe lijsttrekker
Wim Aernoudt voor. Hij benadrukte
ook het belang voor de N-VA van de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
Amateur-goochelaar en entertainer Eric
Vierstraete zorgde voor de vrolijke noot
met enkele gesmaakte acts waarbij hij
telkens spontaan handgeklap uitlokte.

gistel@n-va.be

Brugs senator Pol Van Den Driessche
wees op de ‘veranderingen’ dankzij de
N-VA die inderdaad spectaculair zijn

en benadrukte nogmaals onze slogan
‘Denken. Durven. Doen’. Terug een
geslaagd evenement van N-VA Gistel.

V.l.n.r.: Heidi Polmans, Wim Aernoudt, Bernadette Dereeper, Gilbert Beirens, Peter
Vandycke, Bart Hemeryck, Conny Dierendonck en Annie Vandevelde.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Wim wikt: Gistel-stad en Gistel-bad
In de gemeenteraad van oktober pleitte de Open Vld-oppositie
om eens ernstig na te denken over mogelijke fusies met andere
gemeenten. Dat is een gewaagd, maar verdienstelijk standpunt.
Het is gewaagd omdat fusies niet leven bij de bevolking. Veel
politici houden zich daarom ver van dit onderwerp. Het is
verdienstelijk omdat fusies op termijn onvermijdelijk lijken.

Recent verscheen in de pers een studie van de KUL waarin Gistel
werd ondergebracht in een fusie met Oudenburg en Oostende.
Het ergerlijkste scenario voor de inwoners is een van bovenaf
opgelegde fusie. Hopelijk is dat de motivatie om zelf ernstig na te
denken over mogelijke fusies.
De Vlaamse regering stimuleert vrijwillig fusioneren. Vlaanderen
neemt 500 euro schuld per inwoner van de fusiegemeente over.
Toch zijn de concrete fusiedossiers vandaag op één hand te
tellen. In Gistelse politieke wandelgangen wordt stiekem gelonkt
in de richting Oudenburg, Koekelare en Ichtegem. Gistel blijft
dan het grootste centrum. Die fusie zou vanzelf Gistel gedoopt
worden. Weinig relevant argument volgens mij.
De welvaart van de Gistelnaar moet het uitgangspunt zijn. In die
benadering mag evenveel naar Middelkerke gelonkt worden. De
enorme budgettaire mogelijkheden van kustgemeenten kunnen
de Gistelnaar maar ten goede komen.
Bovendien is Gistel een stad. Middelkerke is een gemeente. Dus
dopen we de fusie tot Gistel-stad en Gistel-bad. In een theoretische
oefening tussen pot en pint bepleitte ik die naam recent bij een
Middelkerkse schepen. Hij zou daar eens over nadenken. Ik
wacht nog steeds op antwoord.
It takes two to tango. Gistel-stad en Gistel-bad, het is nog niet
voor morgen. Maar alle gekheid op een stokje, we moeten
waakzaam blijven. Gistel als buitenwijk van Oostende, dat wil
niemand.

Gemeenteraadslid Wim Aernoudt.

N-VA Gistel steunt Dominiek
Savio Instituut
N-VA Gistel beantwoordde als enige politieke partij in Gistel de
oproep van Katelijne Bullynck en verzamelde in het kader van
Music For Life, op haar ledenfeest van vrijdag 18 november,
in een paar minuten meer dan 500 euro ten voordele van de
uitbreiding van het Dominiek Savio Instituut in Gits. Katelijne
is verbonden als kinesitherapeute aan deze school.
N-VA Gistel deed nog meer voor de warmste week. Op de
markt van maandag 19 december werden theelichtjes verkocht
door bestuursleden en mandatarissen van N-VA Gistel daarin
gesteund door Daniëlle die voor de N-VA in West-Vlaanderen
Music For Life coördineert.

Afdelingsvoorzitter Erwin Van Driessche,Vlaams parlementslid
Daniëlle Godderis-T’Jonck en Katelijne Bullynck.
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De Verandering Werkt. Ook voor u!

6,7%

Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

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
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

n-va.be/deveranderingwerkt

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 of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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