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Gistel kiest voor diervriendelijk  
zwerfkattenbeleid 
Op initiatief van schepen van Dierenwelzijn Wim Aernoudt kiest Gistel ervoor om actief in te zetten op een 
diervriendelijk zwerfkattenbeleid. “We hechten veel belang aan een goede opvolging en diervriendelijke  
behandeling van de zwerfkatten in Gistel. Tegelijk willen we vermijden dat hun aantal door voortplanting 
nog toeneemt”, vertelt schepen Aernoudt.

“Om te beginnen worden de katten op een diervriendelijke manier 
gevangen”, gaat de schepen verder. “Dat gebeurt door technisch 
personeel van de gemeente en door vrijwilligers. Gistel kan  
gelukkig rekenen op een sterke en gemotiveerde vrijwilligers- 
ploeg, die mee een krachtdadig beleid mogelijk maakt.”

Samenwerking met het Blauwe kruis
“Daarna onderzoeken we of de gevangen katten te socialiseren  
zijn. Zijn ze voldoende tam, dan dragen we ze over aan het 
Blauwe Kruis. Met die organisatie sloten we een nieuwe over-
eenkomst af. Zwerfkatten die echt wild zijn, worden door een 
Gistelse dierenarts onderzocht. Zijn ze ziek, dan laten we ze 
inslapen. Gezonde dieren worden gesteriliseerd of gecastreerd. 
Vervolgens laten we ze weer vrij in Gistel. Vinden we in Gistel 

een overleden kat, 
dan geven we de  
eigenaars de kans  
om het dier te komen  
identificeren en af-
scheid te nemen.”

Hebt u een vraag of 
een melding voor de 
Gistelse vrijwilligers 
die zich inzetten voor de zwerfkatten? Of wilt u misschien uw 
hulp aanbieden of een gift doen? Neem dan contact op met hun 
werkgroep via de Facebookpagina Zwerfkatjes Gistel.

Noteer in
uw agenda

Ledenfeest
Vrijdag 22 november 2019 vanaf 19.30 uur 
Sport- en Cultuurcentrum Zomerloos, Sportstraat 1, Gistel

Iedereen is welkom op deze avond vol Vlaamse gezelligheid. U geniet  
er van een aperitief en een lekkere maaltijd. Kaarten zijn verkrijgbaar  
bij onze bestuursleden. Leden betalen 13 euro, niet-leden 15 euro en  
kinderen 6 euro.

Tafelen met Peter De Roover
Zondag 15 maart 2020 vanaf 10 uur
Sint-Arnolduszaal, Marktstraat 1, Oudenburg

N-VA Gistel slaat de handen in elkaar met de afdelingen Oudenburg en 
Ichtegem voor een heus eetfestijn in het voorjaar. Niemand minder dan 
Peter De Roover, fractievoorzitter in de Kamer, komt langs om zijn  
politieke inzichten met u te delen. Nadien geniet u van een  
heerlijke halve kip met groenten en frietjes.

Meer info? 
Surf naar 
www.n-va.be/gistel 
of mail naar 
gistel@n-va.be

Focus op dierenwelzijn
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Vlaams Spitfeest was opnieuw een schot in de roos
Op zondag 25 augustus vond de 29ste editie van ons jaarlijks Vlaams Spitfeest plaats in de Zomerloos.  
Onder een stralende zomerzon kwamen heel wat leden en sympathisanten samen om te toosten op het  
einde van de vakantie. 

Interview met Pascal Alles
Vanaf nu maakt u in elk huis-aan-huisblad kennis met een van de mensen  
achter N-VA Gistel. Aan de hand van zijn of haar hobby stellen we telkens  
een bestuurslid aan u voor. Pascal Alles bijt de spits af. Zijn hobby? Fotografie. 

Hoe ben je in de fotografie terechtgekomen? 
“Dat gebeurde eigenlijk heel natuurlijk. Al van jongs af aan ben 
ik enorm gefascineerd door mooie beelden en alles wat daarbij 
komt kijken. Ik vind het heel belangrijk dat het totaalplaatje 
klopt: van licht en compositie tot het verhaal dat je wil brengen. 
Dat kan voor mij over van alles gaan, zolang het de fantasie 
maar prikkelt.”

Wat zijn je favoriete onderwerpen en locaties?
“Ik heb een voorliefde voor alles tussen fantasy en horror op 
‘urban exploring’-locaties: verlaten en verwaarloosde gebouwen 
en sites. Die vorm van fotografie is tegenwoordig razend  
populair door de spanning die erbij hoort en de mooie foto’s die 
eruit voortkomen. Maar het is zeker niet gemakkelijk en  
absoluut niet zonder gevaren.”

Iedereen kreeg lekkere beenhesp geserveerd, met heerlijke, ter plaatse bereide frietjes. 
Daarna konden de aanwezigen zich nog tegoed doen aan een verfrissend ijsje.  
 
Bedankt aan iedereen die erbij was, en vooral ook aan alle vrijwilligers die van dit 
evenement een succes maakten. Op naar de feesteditie van volgend jaar!

Bestuurslid in de kijker
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Ins Dierendonck zet een stap opzij
Gemeenteraadslid Ins Dierendonck, die voor het eerst opkwam bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 
en meteen verkozen werd, heeft besloten haar mandaat neer te leggen. De combinatie van haar werk als 
huisarts in Oostende en haar zetel in de gemeenteraad bleek moeilijker dan gedacht.

Ondertussen heb je ongetwijfeld al duizenden foto’s 
genomen. Wat is de meest bijzondere shoot die je ooit 
gedaan hebt?
“Eigenlijk iets totaal anders dan wat ik normaal doe. Een paar 
jaar geleden mocht ik een reportage maken voor Roberto  
Santavenere. Roberto is een Italiaan die in Rwanda een project 
heeft opgestart om de allerarmsten een ziekteverzekering te 
geven. Ik mocht zijn werk vastleggen op de gevoelige plaat.”

Je bent niet alleen bezig met fotografie maar duikt 
ook vaak op in tv-series en films. Recent zagen we je 
nog aan het werk in de serie ‘De Dag’. Hoe ben je daar 
ingerold? 
“Via een klant op mijn werk ontdekte ik dat ze nog een aantal 
figuranten zochten om de rol van politie-inspecteur te vertolken. 
En blijkbaar had ik daar het perfecte postuur voor. Zo stond ik 

onder meer naast Clara Cleymans op de set van televisieserie  
De Ridder. Sindsdien ben ik het blijven doen.”

Laatste vraag: welke politicus of politica zou je graag 
nog eens op beeld willen vastleggen?
“Bovenaan mijn lijstje staat Theo Francken, gevolgd door Valerie 
Van Peel. Haar vind ik wel een knappe madam.” (lacht)

“Het heeft geen enkele zin om gewoon in de gemeenteraad te  
zitten om presentiegeld op te strijken. Ik wou me ten volle  
inzetten voor de Gistelnaar en de dossiers op een grondige  
manier voorbereiden. Helaas had ik daar niet voldoende tijd 
voor”, aldus Ins Dierendonck. We wensen Ins heel veel succes bij 
het uitbouwen van haar verdere professionele carrière.

Conny Dierendonck, tot voor kort lid van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst (BCSD), volgt Ins op in de gemeenteraad. 
Bart Hemeryck uit Moere zal op zijn beurt Conny vervangen in 
het BCSD. Op 3 oktober legden beiden de eed af in handen van 
de gemeenteraadsvoorzitter. Ook Conny en Bart wensen we veel 
succes toe! 

Uw N-VA-vertegenwoordigers in het gemeentebestuur: gemeente- 
raadslid Conny Dierendonck, BCSD-lid Bart Hemeryck en  
schepen Wim Aernoudt.

Gistel wordt fietsgemeente
In samenwerking met de provincie legt het stadsbestuur een vrijliggend fietspad aan langs de Baan op  
Zande tussen Zevekote en Zande. Gistel wordt zo meer en meer een echte fietsgemeente, waar veilig fietsen 
de norm is.

De provincie West-Vlaanderen maakte een ontwerp op voor de 
aanleg van het fietspad. Ze treedt op als aanbestedende overheid 
en zal ook instaan voor de kosten van de aanleg. De stad is op 
haar beurt verantwoordelijk voor de grondinnames. Daarvoor 
ontwikkelde de provincie een rooilijn-en-verwervingsplan.  
De gemeenteraad keurde dat plan – en de samenwerkings-
overeenkomst met de provincie – in september goed. Binnen-
kort kunt u dus weer wat comfortabeler en veiliger door onze 
gemeente fietsen.

Benieuwd naar het werk van Pascal? Neem dan zeker een 
kijkje op de Facebookpagina ‘Kunst art Vlaanderen’. 

Bent u net als Pascal fier op uw hobby en wilt u graag deel 
uitmaken van N-VA Gistel? Stuur dan vliegensvlug een  
mailtje naar gistel@n-va.be
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


