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ARDOOIE-KOOLSKAMP
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Brecht Vermeulen samen met Meulebeeks 

N-VA voorzitter Johan De Poorter.

Elke N-VA-afdeling in Vlaanderen 
krijgt een volksvertegenwoordiger 
toegekend als peter. Voor Ardooie-
Koolskamp is dat Roeselaars Kamer-
lid Brecht Vermeulen.

“Vanaf de zijlijn kan je geen zaken 
veranderen” zegt Brecht Vermeulen. 
Daarom stapte hij in 2012 in de actieve 
politiek. Hij werd lijsttrekker voor de 
N-VA bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen. De N-VA groeide bij deze verkie-
zingen uit van de kleinste partij tot de 
grootste, wat uitzonderlijk is. 

In 2014  werd de ‘relatief onbekende’ 
Brecht Vermeulen met ruim 37 000 
voorkeurstemmen verkozen als 
Kamerlid. Onder meer dankzij de 26 
procent van de stemmen die de N-VA 
in Ardooie haalde.

De volgende jaren wil Brecht dat 
Vlaanderen een grondige verandering 
doormaakt. Die moet ervoor zorgen 
dat onze historisch gegroeide welvaart 
en welzijn een hoog niveau kunnen 
behouden.

BRECHT VERMEULEN: 
PETER VAN N-VA 
ARDOOIE-KOOLSKAMP
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van den driessche

axel
ronse

inFo & locaTie:

Blauwhuis, Beernemsesteenweg 163, 8750 Wingene
donderdag 29 oktober - 20u

contact: johan.depoorter@n-va.be - jorgen.deman@n-va.be

ivan
de vadder

N-VA nodigt u uit voor een 
gespreksavond met: 



www.n-va.be/ardooiewww.n-va.be/ardooie

Het ligt nog vers in ieders geheugen: ruim een jaar geleden liepen delen 
van Koolskamp en Ardooie door de overvloedige regenval op korte tijd 
onder water. De reden blijkt nu niet het (al dan niet) functioneren van 
het spaarbekken. Het was vooral de zijwaterloop van de gebufferde 
Roobeek, die voor de overlast zorgde.

In het centrum van Ardooie komen twee waterlopen toe, beide met de 
naam Roobeek. De hoofdwaterloop valt onder het beheer van de provincie. 
De zijwaterloop was tot 1 juli 2014 de bevoegdheid van de gemeente en 
stroomt ongebufferd in de koker onder het centrum van Ardooie. Samen 
met het regenwater dat via de straatkolken in het gemengd rioolstelsel loopt, 
levert dit een teveel aan water op, dat zijn weg niet meer vindt naar de riolen 
en over de straat wegloopt naar lager gelegen gebieden. Het is dan ook deze 
zijwaterloop die in de vroege ochtend van 28 juli 2014 grotendeels voor de 

problemen zorgde.

VEEL GEBLAAT, WEINIG WOL

Een mogelijk oplossing is om de Roobeek af te remmen en te bufferen ten 
noorden van de spoorweg. Ook de vallei 
ten noorden van de Meersenstraat kan ef-
ficiënter als overstromingsgebied gebruikt 

worden. Bijkomende buffercapaciteit kan de 
gemeente creëren door een berm aan te leg-
gen ter hoogte van de Hogeschuurstraat. 

De De provincie zette al deze voorstellen op 
papier, maar in de praktijk bleef het voorlopig 

bij een overleg tussen gemeente en provincie in 
september vorig jaar. De N-VA wil dat er niet 
langer getreuzeld wordt met een oplossing, 
want anders zit Ardooie bij de volgende zware 
regenbui weer met dezelfde problemen.

… het nieuwe gemeenschapscentrum ‘t Zonneke be-
gin september 2015 zijn deuren opende? Dat gebeur-
de zonder officiële opening met de voorzitters van de 
verenigingen of de sponsor Leader.

… de verbouwingswerken aan de Tassche-kerk, die 
door de gemeente na de ontwijding in augustus 2014 
werd aangekocht, pas gestart waren toen de kerk 
afbrandde? Jammer, want van een heropbouw zal er 
wellicht geen sprake zijn.

… de werken in de Stationsstraat met drie weken 
vertraging starten?

… de Eneco-tour volgend jaar opnieuw naar Ardooie 
komt? Voor de Woonzorgtandem is er geen geld 
meer.

… de Ardooise lagere scholen al meerdere malen 
niet vermeld worden voor de gidsbeurten in bos en 
schoolomgeving?

… de wekelijkse zondagsmarkt een groot succes is? 
De onverdroten inzet van N-VA-gemeenteraadslid 
Kurt Eeckhout is daar niet vreemd aan.

… de straatnaambordjes in Ardooie-Koolskamp een 
ruime verscheidenheid tonen? Ook de hoogte van de 
diverse bordjes (van tegen de grond tot meer dan 2 
meter hoog) werkt op de lachspieren.

… een aantal dijken eindelijk werd gereinigd? Maar 
wat met de verstopte duikers?

… de buurtwegen in 
Ardooie-Koolskamp met 
‘slemmage’ worden her-
steld? Er wordt eerst een 
dun laagje asfalt afge-
schraapt en daarna een vers 
laagje asfalt op gegoten. 
Resultaat: één à twee jaar 
nadien zijn de putten en 
bulten er opnieuw!

Wist-je-dat ...

Wachten op de volgende waterellende?

Kurt Eeckhout
ondervoorzitter N-VA Ardooie-
Koolskamp
N-VA-fractieleider gemeenteraad

Hilde Poignie-Van Huylenbrouck

Bert is burgemeester van Izegem en volgt in het 
Vlaams Parlement vooral mobiliteitsdossiers op. 

“Vanuit mijn achtergrond als burgemeester kaart 
ik ook de bezorgdheden van lokale besturen aan in 
Brussel”, zegt Bert. “Ik denk dan aan de toekomst 
van onze OCMW’s en de provincies of de financieel 
moeilijke situatie van vele besturen.”

Economische dossiers zijn dan weer een kolfje naar 
de hand van Axel. “Vanuit mijn verleden bij Unizo 
wil ik verandering teweegbrengen voor (jonge) 
ondernemers”, zegt hij. “Als voorzitter van de com-
missie Economie en lid van de  commissie Ruim-
telijke Ordening kan  ik me volledig inzetten voor 
de ontwikkeling van onze economie en welvaart in 
Vlaanderen. 

Zo kunnen we meer ademruimte geven aan jonge 
opstartende ondernemers, maar ook bestaande 
bedrijven de kansen en ruimte geven om te blijven 
investeren en groeien.”

Twee dertigers  
in het Vlaams  
Parlement

Het is geen geheim dat de N-VA een koele minnaar is 
van het provinciale niveau. Als partij ijveren we voor 
een duidelijker afgebakend politiek landschap, met 
meer bevoegdheden voor het gemeentelijk niveau en 
streekoverleg. Onder impuls van minister Homans is 
alvast een eerste grote stap gezet. Materies zoals sport, 
cultuur en welzijn worden van de provincie naar Vlaan-
deren of de steden en gemeenten overgeheveld. Zij krij-
gen ook geld om dat nieuwe beleid te voeren. Bij de 
provincie blijven nog economie, ruimtelijke ordening 
en toerisme. Het provinciaal niveau blijft dus, tot nader 
bericht, wel belangrijk voor onze gemeentes en inwoners.

Rik Buyse: “Als lid van de commissies Landbouw, Water-
beleid en Infrastructuur, Economie en Streekontwikkeling 
volg ik alle dossiers voor de provincie en onze streek in het 
bijzonder. Ook ruimtelijke ordening volg ik van nabij op, 
waarbij ik me onder meer al liet horen over de voorschrif-
ten voor Slachthuis Tielt en de aankoop van het gebouw 
IJzerdijk in Diksmuide. De oppositie kon daar aantonen 
dat de provincie bijna een kwart miljoen te veel betaald 
heeft.”

Machteld Vanhee: “Nog niet zo lang geleden kon ik mij 
inzetten voor de gemeenschap en de jeugd in het bijzonder 
als Chiroleidster en medewerker van de Jeugdraad. Het 
omgaan met mensen, anderen helpen en ondersteunen 
heb ik ook daar geleerd. Een verlengstuk van deze inzet 
heb ik gevonden als OCMW-raadslid en provincieraads-
lid. Beide mandaten zijn een hele uitdaging en vragen een 
niet te onderschatten inzet. Maar ik doe het graag omdat 
het ook u aanbelangt. De zaken waarvoor ik opkom, zijn 
sport, personeel en onderwijs. Ook de werking van ons 
provinciaal onderwijs volg ik op de voet, net als cultuur 
en welzijn.”

Provincie West-Vlaanderen: 
een nieuw verhaal  
dient zich aan

Vlaamse volksvertegenwoordigers  

Axel Ronse en Bert Maertens.

Provincieraadslid Rik Buyse
Schepen in Wielsbeke, bevoegd voor 

Financiën, Lokale Economie en Ordening 

rik.buyse@west-vlaanderen.be

Provincieraadslid Machteld Vanhee

Leerkracht buitengewoon secundair onderwijs

OCMW-raadslid in Meulebeke

machteld.vanhee@west-vlaanderen.be

Mocht u vragen hebben omtrent deze thema’s, aarzel dan niet om ons te contacteren via bert.maertens@n-va.be of  
axel.ronse@n-va.be. Wij staan klaar om jullie persoonlijke vragen op te volgen en te beantwoorden.

Een vraag? Een suggestie?

Indien je als inwoner van Meulebeke een vraag hebt over  

provinciale materie of zaken in je gemeente, aarzel niet 

contact op te nemen met Machteld of Rik.

Axel Ronse en Bert Maertens, twee jonge

dertigers, vertegenwoordigen onze streek

in het Vlaams Parlement.



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan structurele
veiligheid in herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Gelukszoeker

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan


