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ARDOOIE-KOOLSKAMP
Op de sofa met
Johan Van Overtveldt

N-VA ZOEKT CONSTRUCTIEVE OPLOSSING WATEROVERLAST
De meerderheid moet haar verantwoordelijkheid
nemen, ook als daar minder populaire maatregelen
voor nodig zijn, ten behoeve van àlle mensen uit de
Lichterveldsestraat.
Kurt Eeckhout, gemeenteraadslid.

Vrijdag

21

FEBRUARI
2014

20 uur
Feestzaal De Mythe
Biekorfstraat 1-5
(Stationsplein), Ardooie
N-VA Ardooie-Koolskamp en
N-VA arrondissement
Kortrijk-Roeselare-Tielt
nodigen u van harte uit op hun

V.U.: Fons Lammertyn - Brugstraat 47/3 - 8850 Ardooie - info@n-va.be

OPENLEDENVERGADERING
Kristof Pillaert, N-VA-fractieleider in de West-Vlaamse
provincieraad gaat op de sofa
met Johan Van Overtveldt
(economisch adviseur N-VA en
voormalig hoofdredacteur
Trends).

Deuren gaan open
om 19.30 uur.
Toegang is gratis.

Beste inwoners,
Vanuit de oppositie blijven wij onze verkiezingsbelofte
waarmaken. In de vele boeiende gemeenteraden zorgen
we voor de nodige interactie. De commotie over de Watervalstraat is bijvoorbeeld een mooi stukje oppositie.
Wij hebben correct en eerlijk onze visie gegeven over de feiten en lieten ons niet
meeslepen door het populisme dat al een tijdje rond dit thema hing. De nieuwe
verkavelingen zijn de noodzakelijke zuurstof die onze gemeente nodig heeft
om de vergrijzing tegen te gaan. Nieuwe gezinnen geven onze handelaars een
nieuwe impuls want zij zijn de motor van de gemeente samen met het verenigingsleven.

SCHULDIG VERZUIM
Over de wateroverlast in Koolskamp zijn wij minder te spreken. ‘We hebben er
alles aan gedaan’ volstaat voor ons niet als uitleg. Dat lieten we ook duidelijk
blijken in de gemeenteraad. Eerder dit jaar hadden wij de bevoegde schepen al
verwittigd dat de situatie daar absoluut niet toereikend was. Het vergunningenbeleid rond het inkokeren van buizen was ook veel te laks: er worden geen
voorschriften opgelegd en er is absoluut geen controle. En als het misloopt,
zoals bij de laatste modderstroom in Koolskamp, dan weet niemand van iets.

SAMEN AAN EEN OPLOSSING WERKEN
Als een van de weinigen ben ik daar ter plaatse geweest. Met wat goede wil
van alle partijen kunnen toekomstige problemen vermeden worden. Het kan
niet zijn dat de betrokken landbouwer zich niet betrokken voelt als modder van
zijn gronden bij de mensen in huis loopt. Ik begrijp de mensen die hun dijken
moeten op punt houden als hogerop het probleem niet aangepakt of afgedwongen wordt. Ze zien het dan ook niet meer zitten om op hun kosten continu
modder te moeten afvoeren uit hun dijk. Maar zij zijn ook een deel van de oplossing.
In ieder geval blijven we de komende jaren op deze nagel kloppen tot de situatie verholpen is.

www.n-va.be/ardooie-koolskamp
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Composteringsbedrijf Ampower maakt er een stinkend boeltje van
In 2008 werd langs de Brugsesteenweg 176 te Egem (aan
de achterkant van steenbakkerij Wienerberger) gestart
met de bouw van één van de grootste anaërobe
composteringsinstallaties in Vlaanderen, met een
capaciteit van 180 000 ton per jaar. De buurtbewoners
kwamen uit de lucht gevallen. Ten eerste werd de
vergunning opgehangen op een plaats waar niemand
langskomt. Ten tweede werden bewoners van de
Brugsesteenweg, die net buiten de 100-meterzone
liggen, niet op de hoogte gebracht.
Eind 2012 vroeg het bedrijf nog een hernieuwing van de
milieu- en stedenbouwkundige vergunning aan, voor het
verder exploiteren en veranderen van de composteringsinstallatie. Buurtbewoners tekenden hiertegen beroep
aan. Deze klacht werd gedeeltelijk gegrond verklaard
door de Vlaamse minister van Leefmilieu.

Geur- en lawaaihinder
Omwonenden hebben last van
ernstige geurhinder sinds de
komst van Ampower.

Vergunningsvoorwaarden blijven dode letter

Het composteringebedrijf houdt te
weinig rekening met onder meer
de afvoer van het afvalwater.

De gemeente Pittem was hetzelfde standpunt toegedaan
als de buurtbewoners en verschafte negatief advies. Toch
verleende de bestendige deputatie de nodige vergunningen. Voorwaarde was wel dat het bedrijf voldeed aan enkele voorwaarden met betrekking tot afvalwater, opslag
van gevaarlijke stoffen en reductie van geur-, stof-,
geluids- en trillinghinder.
Ampower beloofde om hierin te investeren. Maar vandaag merken we dat deze maatregelen nog niet of onvoldoende zijn doorgevoerd. Het is nog steeds onhoudbaar
van de stank zowel in de loods als in de nabije omgeving.

Buurtbewoners van grondgebied Egem en Koolskamp ervaren sinds de ingebruikname van de inrichting last van
ernstige geurhinder. Buiten zitten op het terras, of het
raam openzetten en was buitenhangen, is op veel ogenblikken onmogelijk geworden.
Daar komt nog de sterke lawaaihinder van de installatie
bij, die constant een storend geluid voortbrengt. Ook de
aanvoer van de landbouwgoederen die tot compost worden verwerkt, veroorzaakt heel wat geluidsoverlast en
trillingen. Dit mag vandaag de dag gebeuren tussen 7 uur
en 19 uur, maar die periode wordt veelal niet gerespecteerd. Zo komen er vrachtwagens lossen tussen 4.30 uur
en 5 uur in de vroege ochtend.
De aanplanting van het beloofde groenscherm van tien
meter, zoals opgenomen in de bijzondere voorwaarden
van de milieuvergunning van 8 juli 2008, is ook nog niet
uitgevoerd.

ardooie-koolskamp@n-va.be

Wat aanplanting van de beloofde groenzone betreft, stellen we vast dat het gebied al grotendeels een andere bestemming heeft gekregen. Zal deze er dus wel ooit
komen? Ook met betrekking van
het afvalwater worden ondertussen problemen waargenomen
(zie foto). Zowel geur als kleur
tonen aan dat er iets grondig verkeerd loopt! De buurt stelt zich
serieus vragen over de bereidheid van Ampower om aan de
voorwaarden te voldoen.
HILDE
VAN HUYLENBROUCK
Secretaris
N-VA Ardooie-Koolskamp

Meerjarenplanning is op vele vlakken
een gemiste kans
De provincie maakt te weinig middelen vrij om
een vernieuwend beleid te kunnen voeren.
Tijdens de provincieraadszitting
van 5 december 2013 stelde fractievoorzitter Kristof Pillaert (N-VA)
tijdens de slotbespreking over de
meerjarenplanning 2014-2019 en het
ontwerpbudget 2014 dat de meerderheid heel wat kansen liet liggen:
“Er worden geen keuzes gemaakt en
in moeilijke tijden wordt gekozen
voor status quo”. De N-VA gaat voor
een beleid van verandering, met
visie en ambitie.

Te weinig vernieuwend beleid
“De provincie wil tijdens de volgende
jaren sterker inzetten op gebiedsgerichte werking. Maar daartegenover
zet het provinciebestuur te weinig
middelen om deze strategische keuze
waar te maken”, stelde Pillaert
(Hooglede). “Veel aandachtspunten,
maar 400 000 euro meer middelen is
ruim onvoldoende voor deze hoge
verwachtingen.”
De ruimte voor vernieuwend beleid
komt enkel tot uiting in de economische klemtonen die gelegd worden in
West Deal. Maar op het vlak van welzijn en cultuur is het vernieuwende
ver te zoeken. De verantwoordelijke
gedeputeerde plaatst veel actiepun-

ten in een impulsfonds, zonder dat er
sprake is van vernieuwing.”

Provincie zet in op marketing,
maar die schiet doelen voorbij

Meerjarenplanning gaat voorbij
aan interne staatshervorming
“Dat de provincie de financiële middelen optimaal moet inzetten is voor
de N-VA nogal evident”, aldus fractieleider Pillaert. “Dat er een verantwoord fiscaal beleid zal gevoerd
worden, is minder duidelijk. Er gaan
heel wat bevoegdheden van het provinciale niveau naar het Vlaamse niveau. De provinciale belastingen
zouden dus ook kunnen dalen, maar
daar merken we niets van in de meerjarenplanning.”
Er gaat ook te veel aandacht naar persoonsgebonden materies, te weinig
naar grondgebonden materies. Deze
vaststelling maakt duidelijk dat de
meerjarenplanning van de meerderheid voorbij gaat aan de interne
staatshervorming, die net de klemtoon op de grondgebonden materies
legt. De N-VA betreurt deze evolutie
zeer. Er wordt nog 1,7 miljoen euro
subsidie voorzien voor welzijn. Ook
het Rekenhof formuleert hierop
kritiek.

West-Vlaanderen zet te weinig in op de grote toeristische aantrekkingskracht die de herdenking van de
Groote Oorlog zal teweegbrengen.

De provincie West-Vlaanderen zal
ook sterk inzetten op marketing.
Maar de N-VA plaatst vraagtekens bij
de inhoudelijke klemtonen. ‘Iedereen
West-Vlaams’ zal bijvoorbeeld op het
vlak van aantrekken van bedrijven
geen effect hebben. Als er al ingezet
wordt op marketing om West-Vlaanderen op de kaart te zetten, dan is tijdens deze periode net toerisme een
uitdaging. De herdenking van de Eerste Wereldoorlog is dé ideale kapstok
om de diverse beleidsdomeinen te
versterken tijdens en na deze bestuursperiode”, besluit Pillaert.

De kracht van verandering begint bij de details
De komende jaren zal u merken dat u enthousiaste N-VA’ers heeft verkozen
met een hart voor Ardooie-Koolskamp en zijn bevolking.
Fons Lammertyn, voorzitter N-VA Ardooie-Koolskamp
Al jaren ben ik
een overtuigde
N-VA’er. Als je
alleen staat met
je grootste overtuiging, ben je echter niet veel. De voorbije jaren waren we dan ook blij dat de
N-VA-ploeg verstrekt werd met nieuwe
leden. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen maakte u duidelijk dat onze
ideeën behoorlijk gedragen worden
door de bevolking van Ardooie-Koolskamp. We kunnen echter niet alles in

één keer veranderen en we gaan geen
revolutie ontketenen. Mijn stelling is
dat de kracht van verandering start bij
de details.
Het spreekt voor zich dat we zo veel mogelijk van onze agendapunten willen realiseren. N-VA Ardooie-Koolskamp beseft
maar al te goed dat de verkiezing niet het
eindpunt, maar de start van zes jaren
hard en intensief werken is. Aan het enthousiasme van onze mandatarissen zal
het zeker niet liggen. Zij houden de vin-

www.n-va.be/ardooie-koolskamp

ger aan de pols en laten een frisse wind
waaien door de gemeenteraad.
Een belangrijk gegeven voor ons elftal is
de blijvende steun van onze ‘twaalfde
man’. Zonder onze leden kunnen we
niets realiseren. Anderzijds beseffen we
maar al te goed dat deze steun elke dag
moet worden verdiend.
De komende jaren zal u merken dat u
enthousiaste N-VA’ers heeft verkozen
met een hart voor Ardooie-Koolskamp en
zijn bevolking.

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
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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