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Samen maken we van Gistel een
bruisende stad waarop iedereen fier kan zijn.”

Thomas Nuijttens
Afdelingsvoorzitter

Fier op Gistel
De afgelopen maanden werkte uw bestuursploeg hard aan een
beleidsplan voor de komende jaren. Onder het motto ‘Samen
werken aan Gistel, een stad om fier op te zijn’ stelden we enkele
weken geleden 242 punten aan u voor. We zijn blij dat mobiliteit,
leefbaarheid en communicatie – de speerpunten waarmee we in
oktober naar de kiezer stapten – daarin de rode draad vormen.
Dat we fier zijn op onze stad, is belangrijk. Toch is die fierheid
soms ver te zoeken. Neem nu bijvoorbeeld het sluikstorten langs
de Groene 62 of het Nieuwland. Dat moeten we aanpakken.
Want Gistel is een mooie, bruisende stad. Zo ging op de
Oostmolensite een gloednieuw bijenhotel open, trok de

29ste Vlaams Spitfeest
Zondag 25 augustus om 11 uur
Evenementenhal Zomerloos, Sportstraat 1 in Gistel
Beenhesp met frietjes
Springkasteel, kinderanimatie en ijskar
Volwassenen: 18 euro - Kinderen: 8 euro
Kaarten zijn te koop bij de bestuursleden (kijk op
www.n-va.be/gistel) of via gistel@n-va.be

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Godelieveprocessie naar jaarlijkse gewoonte door de Gistelse
binnenstad en krijgt Snaaskerke binnenkort een totale
make-over.
Door de handen in elkaar te slaan, kunnen we nog zoveel meer
realiseren. En daartoe wil ik u aansporen. Trek de straat op,
breng samen met de buren uw buurt tot leven en maak van Gistel
een bruisende stad waarop iedereen fier kan zijn. Wij doen alvast
ons best.
Geniet nog van de zomer. We heffen graag samen het glas tijdens
de 29ste editie van ons Vlaams Spitfeest. Tot dan!

Gratis
aperitief
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Bijenhotel op Oostmolensite
Op de site van de Oostmolen opende onder impuls van Gistels milieuschepen Wim Aernoudt een educatieve
bijenhal. Gistel wil zich daarmee profileren als bijenvriendelijke gemeente. “We streven naar een goede leefomgeving voor de bijen”, zegt Wim Aernoudt. “Het bijencentrum op de site aan de Molenhoeve is de kers op
de taart van ons actieplan.”
De eerste twee bijenkasten met bijhorende kolonies werden al
geplaatst. “We focussen op de bijen en de rol die ze spelen in de
biodiversiteit en voedselverscheidenheid”, legt Wim Aernoudt
uit. “Samen met imkervereniging De Kustbie organiseren we op
deze site bovendien educatieve sessies voor de Gistelse scholen.
De eerste klassen zijn al langs geweest.”

Van groot belang

Zowel de honingbij als de solitaire bij heeft het moeilijk. Ziektes,
overmatig pesticidegebruik, maar ook eentonige tuinen, het
verdwijnen van nestkastgelegenheid en een gebrek aan voedsel
spelen daarin een rol. Bijen zijn van groot belang, niet enkel
voor de biodiversiteit, maar ook voor het behoud van ons voedselaanbod. Ze zorgen immers voor de bestuiving van planten
en bloemen, waardoor die kunnen uitgroeien tot vruchten of
groenten. In de straten en aan de scholen worden daarom ook
biodiverse eilandjes aangelegd met bloemen en een insectenhotel.

Gemeenteraadslid Ins Dierendonck en bestuursleden Bart Hemeryck,
Annie Vandevelde en Bernadette Dereeper bij het nieuwe bijenhotel.

Provincie loopt 1 miljoen euro mis
Het provinciebestuur is in het renovatiedossier van het Grootseminarie in Brugge bijna 1 miljoen euro aan
subsidies misgelopen. De provincie had recht op de subsidie, maar vergat ze aan te vragen. “Onbegrijpelijk”,
stelt provincieraadslid Wim Aernoudt. “Door de administratieve fout moet de West-Vlaming deze uitgaven
nu uit eigen zak betalen.”
Voor de renovatie van het Grootseminarie in Brugge werd de
provincie 980 000 euro aan Vlaamse subsidies toegezegd. Helaas
moesten we vaststellen dat de dienst gebouwen van de provincie
heeft nagelaten om die toegezegde subsidies ook effectief op te
vragen bij Vlaanderen. De termijn om dat te doen is intussen
verlopen, waardoor de subsidies definitief verloren zijn.

Slechte opvolging

De dienst gebouwen gaf hierover al tekst en uitleg aan het
Rekenhof. De oorzaken zouden liggen bij een gebrek aan
personeel, een slechte opvolging van het dossier en slechte
interne communicatie en informatiedoorstroming. Bij een
verhuis van de dienst zouden zelfs verschillende dossiers
verloren zijn gegaan.

Structurele problemen

Provincieraadslid Wim Aernoudt: “Eén miljoen euro verliezen
door een administratieve fout is op zich al zeer verontrustend.
Maar de verklaringen van de dienst aan het Rekenhof wijzen op
ernstigere structurele problemen. Daardoor
valt niet uit te sluiten dat de schade voor de
West-Vlaming nog veel hoger oploopt als
blijkt dat dezelfde fout ook in andere
renovatiedossiers werd gemaakt.”
De deputatie beloofde een grondig
onderzoek en zal daarover in december
communiceren. Provincieraadslid Wim
Aernoudt volgt dit dossier op de voet.
Wordt vervolgd.

Wim Aernoudt, provincieraadslid

Snaaskerke in nieuw jasje
In Snaaskerke is de vernieuwing van de dorpskern gestart. De schop zit eindelijk in de grond. Daarnaast loopt er een studie voor een
nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor de dorpskern. Dat zal bepalen welke bebouwing daar in de toekomst toegelaten wordt. Bij het
opmaken van het plan worden nog verschillende inspraakmomenten voor de inwoners georganiseerd.

gistel@n-va.be
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Nieuwe invulling voor Zevekote
Dat er veel aan het veranderen is in de dorpskern van Zevekote, kan iedereen vaststellen. Met het vertrek van
de laatste kloosterlingen en de Rietzang loopt de zone voor gemeenschapsvoorzieningen leeg. “Het is onze
ambitie om deze veranderingen aan te grijpen als een kans voor Zevekote”, zegt schepen Wim Aernoudt.
“Samen met de inwoners zoeken we naar een nieuwe invulling voor deze zone.”
De dorpskern van Zevekote bestaat voor een flink deel uit een
zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Die bevat het klooster
en de schoolgebouwen van de Rietzang en de Driespan. Ook het
instituut voor bijzondere jeugdzorg Arcade is er gevestigd. Door
het vertrek van de laatste kloosterlingen en de Rietzang staat al
een groot deel van deze gebouwen leeg. Ook Arcade zal Zevekote
over enkele jaren verlaten: het heeft de ambitie om in Gistel een
nieuw complex te bouwen. In de zone van 1,5 hectare blijft dan
enkel nog de Driespan over.

Inspraak van bewoners

“Uiteraard is het niet de bedoeling om deze site te laten leegstaan en verkrotten”, zegt Wim Aernoudt. “Integendeel: deze
situatie is een enorme kans voor Zevekote. Er zijn al gesprekken
opgestart met de huidige gebruikers, de grondeigenaars en de
provincie. We zoeken naar de meest waardevolle invulling voor
deze zone. De bewoners zullen daarbij nauw betrokken worden.”

Samen met de bewoners wordt gezocht naar een nieuwe invulling
voor de zone voor gemeenschapsvoorzieningen in Zevekote.

Gistel wil afvalberg verkleinen
Vlaanderen heeft de ambitie om koploper te blijven op het vlak van sorteren en hergebruik. Het rekent
daarvoor op de steden en gemeenten om hun hoeveelheid restafval verder te doen dalen. Gistel staat wat dat
betreft voor een grote uitdaging. “Het gemeentebestuur neemt dan ook heel wat maatregelen om de Gistelse
afvalberg te verkleinen”, zegt schepen Wim Aernoudt.
Elke Gistelnaar produceert volgens de
laatste cijfers jaarlijks 168 kilogram
restafval. Vlaanderen wil die hoeveelheid
tegen 2022 terugbrengen tot 136 kilogram per inwoner. Dat is 380 ton Gistels
restafval minder per jaar. “136 kilogram
is weliswaar een streefcijfer, maar we
moeten ons uiterste best doen om die
doelstelling ook effectief te halen”, zegt
Wim Aernoudt.

verschillende partners realiseerden we al
een paar grote doorbraken. Die zijn goed
voor een daling van zo’n 15 kilogram
restafval per inwoner. Een van die maatregelen is de uitbreiding van de blauwe
pmd-zak. Sinds juni kan u daarin ook al
uw kunststof verpakkingsmateriaal kwijt.
Op www.denieuweblauwezak.be vindt u
meer informatie over wat er allemaal in
de pmd-zak mag.

Uitbreiding pmd-zak

Kringloopwinkel

Al van bij de start van de bestuursperiode
heeft Gistel hard gewerkt om zijn afvalberg te verkleinen. In samenwerking met

Nog goed nieuws is dat kringloopcentrum De Kust in september een
vestiging in Gistel zal openen. Langs de

Oostendebaan komt een goed bereikbare
kringloopwinkel met uitgebreide parkeermogelijkheden.

Ledenfeest

Noteer nu
al in uw
agenda

Vrijdag 22 november om 19.30 uur
Evenementenhal Zomerloos, Sportstraat 1 in Gistel
www.n-va.be/gistel

Bedankt

aan onze meer dan 1 miljoen kiezers.
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Uw N-VA-verkozenen uit West-Vlaanderen:
Vlaams Parlement

Kamer

Europa

Bert Maertens
Maaike De Vreese
Axel Ronse
Wilfried Vandaele
Cathy Coudyser

Sander Loones
Yngvild Ingels
Björn Anseeuw

Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

