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N-VA komt naar u 
toe

N-VA Ardooie-Koolskamp wil 
graag haar leden eens in de kijker 
plaatsen. Het is niet eenvoudig 
om met een partijkaart van een 
oppositiepartij in uw zak te lopen. 
We zijn onze leden dan ook dank-
baar. Jullie zijn onze motor en dat 
geeft ons veel energie.

Om onze intenties rond inspraak 
en transparantie kracht bij te 
zetten, komen wij de volgende 
maanden bij u langs. We willen 
luisteren naar uw verzuchtingen 
en te weten komen hoe u de toe-
komst ziet. Zo zorgen we samen 
voor een fijne gemeente met een 
vernieuwde dynamiek. De N-VA 
wil het goede nog beter maken 
en het afgedane vernieuwen met 
respect voor mens en omgeving.

De N-VA staat garant voor een 
beleid dat tot stand is gekomen 
met jullie inspraak. Ruimte, 
ontwikkeling en zorg voor jong en 
oud. Zo willen we ons voorbe-
reiden op de bevoegdheden die 
worden overgeheveld naar de 
gemeenten, want het kan niet dat 
daar willekeurig mee omgespron-
gen wordt in functie van enkele 
belanghebbenden.

Kurt Eeckhout
Voorzitter

Werk maken van extra bufferbekkens
De N-VA heeft het probleem van de wa-
teroverlast al eerder aangekaart en er ook 
al meermaals op gewezen dat het spaar-
bekken achter de Berlingmolenstraat veel 
te klein is. Daarnaast is het ook volledig 
verkeerd gebouwd, want het is te diep. Om 
een einde te maken aan de wateroverlast 
plant de gemeente, in samenwerking met 
de provincie, twee extra bufferbekkens. 

Langs de Meersenstraat is er één voorzien, 
om de tweede Roobeek bij overstroming 
op te vangen. Wanneer het er komt, hangt 
blijkbaar af van de provincie (2018 of la-
ter?). De N-VA wil dat deze bufferbekkens 
er zo snel mogelijk komen. Aan de put 
achter de Berlingmolenstraat is er  

20 000 kubieke meter capaciteit bijgeko-
men, maar bij een zware regenbui kunnen 
we er met bootjes varen. Er is ook nog een 
tweede put gepland langs de Elslander-
straat. 

Voor wanneer? 
De twee putten aan de Meersenstraat 
en de Elslanderstraat bieden geen enkel 
soelaas voor eventuele wateroverlast in 
Koolskamp. Het is alleen wachten op de 
volgende zware regenval.

 West-Vlamingen op koers

 Fons Lammertyn
Bestuurslid

West-Vlamingen op koers 
West-Vlaamse Kamerleden op toer van de zee van 
Oostende tot de straten van Menen. Kamerlid Rita 
Gantois komt naar Ardooie-Koolskamp om te praten 
over de landbouw. Op 31 mei om 19.30 uur is iedereen 
welkom in OC ’t Zonneke (Ardooiestraat 12).

11 julibarbecue
N-VA Ardooie-Koolskamp nodigt u van harte uit 
om samen met ons de Vlaamse feestdag te vieren. 
Op vrijdag 7 juli om 19 uur is iedereen welkom in 
Hoeve Poignie-Van Huylenbrouck (Sint-Maartens-
straat 15). Volwassenen betalen 15 euro. Kinderen 
(tot 12 jaar) betalen 8 euro. Overschrijven kan op 
het rekeningnummer BE83 9730 0180 2315.

Noteer nu alvast in uw agenda

 Gelieve in te schrijven voor 1 juli bij: 
fons.lammertyn@n-va.be
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Integratie OCMW 
en gemeente
Vlaams minister van Binnen-
lands Bestuur Liesbeth Homans 
wil alle gemeenten en steden 
daadkrachtiger maken door 
OCMW’s en gemeenten te inte-
greren. Ook in Ardooie-Kools-
kamp moeten de gemeente en 
het OCMW tegen 1 januari 2019 
integreren. OCMW-raadslid 
Carmen Vandemaele legt uit: “de 
dienstverlening van het OCMW 
blijft bestaan. Het doel van de 
integratie is vooral om kosten te 
besparen en efficiënter te werken.” 

Wat zal er nu allemaal veranderen?

  De gemeenteraad zal tegelijkertijd ook 
de OCMW-raad worden.

  Wie in 2018 verkozen wordt als 
gemeenteraadslid, wordt dus ook 
OCMW-raadslid.

  De voorzitter van de gemeenteraad zal 
ook de voorzitter van de OCMW-raad 
zijn.

  Het college van burgemeester en sche-
penen zal tegelijk beslissingen nemen 
als vast bureau van het OCMW.

  Een bijzonder comité voor sociale 
dienstverlening zal beslissen over 
individuele dossiers. “Daar kunnen 
dan ook niet-gemeenteraadsleden en 
externe experts deel van uit maken”, 
aldus minister Homans. “Zo houden 
we privacygevoelige dossiers uit de 
politieke invloedsfeer.”

  Er zal maar één secretaris en één 
financieel beheerder meer zijn voor 
OCMW en gemeente.

  Er zal maar één meerjarenplanning 
meer moeten opgemaakt worden voor 
OCMW en gemeente.

Hoe de integratie in Ardooie er concreet 
zal uitzien, is nog koffiedik kijken. De in-
tegratie moet zorgen voor een besparing 
en een goed geïntegreerd lokaal sociaal 
beleid. En dat komt vooral ten goede van 
de zwaksten in onze samenleving wat 
de kern moet zijn van een daadkrachtig 
sociaal beleid.

Worden kleiputten in Egem nieuw provinciedomein?

De West-Vlaamse deputatie droomt blijkbaar van een nieuw provinciedomein in het midden van 
West-Vlaanderen en denkt hierbij aan de kleiputten in Egem. Dat meldde provincieraadslid Kurt Himpe. 

De N-VA heeft toch wat vragen bij deze plannen:
  Hebben wij echt nood aan een bijkomend provinciedomein?
  Realiseert de deputatie zich wel dat aan de kleiputten een fa-

briek staat, die geen al te gezonde lucht uitblaast en nogal wat 
lawaai maakt?

  Er in de buurt al provinciale domeinen zoals ‘t Veld in Ardooie 
en Wallemote- Wolvenhof in Izegem zijn?

  Of de deputatie niet beter zou investeren in de noodzakelijke 
aanpassingswerken in het domein ’t Veld?

 Carmen  
Vandemaele
OCMW-raadslid

 Al in maart 2014 heeft de N-VA de erbarmelijke toestand van domein ‘t Veld aan de kaak 
gesteld. De brug en insprong zijn verdwenen en de eerste vijver is nog altijd volledig dichtge-
slibd en vormt de ideale voedingsbodem voor muggen en ander ongedierte. Dat de deputatie 
eerst daar werk van maakt in plaats van weer een nieuw prestigeproject op poten te zetten.

Bestuur werkt niet mee aan modernisering crisiscommunicatie
In heel wat noodsituaties is een snelle verwittiging van de bevolking cruciaal. De manier waarop u wordt verwittigd, hangt 
af van de beschikbare kanalen op gemeentelijk, provinciaal en nationaal vlak. Het Crisiscentrum van de Federale Overheids-
dienst Binnenlandse Zaken werkt aan de modernisering van de alarmeringskanalen.

BE-Alert is een nieuwe alarmeringstool dat ervoor zorgt dat de bevolking rechtstreeks betrokken wordt bij een noodsituatie of 
veiligheidscrisis (zoals terreur, brand in een fabriek, ...) en hen sneller kan verwittigen en zo goed mogelijk informeren. Naargelang 
de noodsituatie, kan de overheid besluiten om een boodschap te sturen via de kanalen waarover zij beschikt: spraakbericht op uw 
vaste of mobiele telefoon, SMS op uw mobiele telefoon, tekstboodschap via e-mail, tekstboodschap via fax of op Twitter- en Face-
bookaccounts. De N-VA juicht dit initiatief alvast toe, maar de gemeente Ardooie weigert mee te werken aan deze alarmeringstool.
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Intergemeentelijke samenwerking promoten
Lokale besturen kunnen om meerdere redenen met elkaar samenwerken. Via samenwerking kan men 
gedeelde diensten ontwikkelen (ruimtelijke ordening, erfgoed, afvalophaling, politie, brandweer…) 
waardoor de organisatie efficiënter wordt en u een betere dienstverlening kan geven aan uw burgers. 

Samenwerking om verschillende redenen
Samenwerking is soms noodzakelijk om iets aan 
gemeentegrensoverschrijdende problematieken (waterlopen, 
mobiliteit...) te doen. Verder is intergemeentelijke 
samenwerking nodig als lokale besturen betrokken willen zijn 
bij belangrijke streekgebonden dossiers, samen met andere 
publieke en/of private partners. 

Ook binnen het jeugdbeleid wordt er wel eens samengewerkt, 
bijvoorbeeld om een breder activiteitenprogramma aan te 
bieden door de krachten te bundelen met naburige gemeenten.  
De vaakst voorkomende intergemeentelijke samenwerking in 
jeugdbeleid heeft te maken met vakantieprogrammatie.

Kerntaken bij lokaal bestuur
Het moet duidelijk zijn waarom een lokaal bestuur in 
een samenwerkingsverband stapt. Samenwerken vraagt 
engagement en lukt pas als het niet vrijblijvend is. Wie 
vrijwillig kiest om mee te doen, moet daar vervolgens ook 
iets voor doen. De organisatorische keuzes horen bij de lokale 
besturen te liggen. Intergemeentelijke samenwerking moet 
een aanvulling en verlengstuk zijn van het lokale beleid en 
niet een vervanging. Lokale besturen moeten steeds in staat 
blijven kerntaken zelf uit te voeren. De echte autonomie, in 
de betekenis van reële bestuurskracht, 
vergt steeds meer inzet op steeds meer 
samenwerking.

 Steven De Wulf
Ondervoorzitter

Wist je dat ...
  er nu ook sluikverkeer is van vrachtwagens in de Laagstraat en de Egemsestraat in Koolskamp? Zo willen ze de kilometerheffing 

omzeilen. Dringend actie gewenst.
  de schooldirectie van de Horizon in Koolskamp al maanden maatregelen vraagt voor de verkeersveiligheid rond het nieuwe 

schoolgebouw? Eindelijk is er nu een gele lijn langs de Ardooisestraat en een zebrapad. Een zone 30 in de Kloosterstraat en de 
Ardooisestraat zou nog beter zijn. Op een vraag van ons raadslid Filip Godderis antwoordde de bevoegde schepen dat een zone 30 in de 
Kloosterstraat niet kan, omdat het een gewestweg is. Waarom kan dat dan wel aan de school in Beitem (Roeselare)? 

  het tennisveld bij de Albertzaal verdwijnt? Het was al jaren verwaarloosd en er op spelen was eigenlijk niet meer mogelijk. In de plaats 
komt er een opslagplaats voor de technische dienst. Volgens het bestuur is het door de betonstop niet gemakkelijk om een andere 
locatie te vinden om te tennissen. Misschien in de sporthal? Of is die te druk bezet?

  er ook in het nieuwe OC van de Tassche geen scherm en beamer komen? Ook in OC ‘t Zonneke in Koolskamp en in CC ‘t Hofland in 
Ardooie is dat blijkbaar niet nodig. De N-VA nodigt het bestuur uit om eens een kijkje te nemen bij omliggende gemeenten. Daar zijn wel 
beamers en schermen aanwezig. Het argument van het beleid dat het hier niet aanwezig is, omwille van vandalisme is pover. Wij leven 
tegenwoordig in 2017.

Hilde Van Huylenbrouck,  
secretaris

Wegdek Kortrijksestraat nog altijd niet aangepast
Het stuk beton, dat na de werken aan de Oostlaan en later aan de Kortrijksestraat 
is blijven zitten, is nog altijd niet hersteld. Door deze erbarmelijke toestand van 
het wegdek, zorgen de vrachtwagens en lijnbussen, die er dagelijks voorbijrijden, 
voor de nodige overlast (trillingen, lawaai, schade aan muren en plafonds,...).  
Een bewoner stuurde op 14 januari 2014 een mail naar de schepen van Openbare 
Werken, met de vraag naar een oplossing. Reactie kwam er op 5 november 2015: 
“Probleem bekeken en het herstel zal meegenomen worden in de werken”.

Onlangs goten twee vrachtwagens op de bewuste plek twee emmers asfalt aan de 
ene kant van de oneffenheid. Volgens de meerderheid is het probleem nu opge-
lost, maar de hinder is nog altijd niet weg. Gemeenteraadslid Filip Godderis: “Al 
twintig jaar blijven de bewoners op hun honger zitten door de onwil of onkunde 
van het bestuur.”



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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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.
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