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V.U. ???

Iedereen verdient goede vrije tijd!
N-VA
geeft gratis vat
Het gratis vat wordt uitgedeeld in
bonnetjes, zodat ook de autobestuurders aan hun trekken
kunnen komen.

Vrije tijd, vakanties, weekends, … het is altijd fijn wanneer we vrije momenten hebben. Meer en meer hoor je van jongeren, wanneer ze hun hobby’s opsommen, woorden zoals ‘Playstation’, ‘PS4’, ‘PSP’, ‘Wii’… Spelletjes die jongeren
voor hun TV of achter hun computer kluisteren. Eén ding staat vast: buiten spelen
zit er hoe langer hoe minder in.
Begrijpelijk, want waar kan onze inwoners nog een degelijke buitenactiviteit doen
in Ardooie - Koolskamp?
Natuurlijk hebben we onze gemeentelijke opvang tijdens de paas- en grote vakantie
aan de Ark. Gelukkig hebben we tal van leuke jeugdbewegingen! Mooi is dat. Een
pluim voor alle vrijwilligers! Maar wat voor wie zich liever alleen of in beperkte
groep bezighoudt? Waar kunnen onze jongeren ouder dan 14 jaar naartoe?
ERBARMELIJKE TOESTAND RECREATIE-INFRASTRUCTUUR
Even lekker gaan tennissen? Leuk, tenminste als de jeugd of de sporter er genoegen
mee neemt om op een schamel stukje verloederd tennisplein achter de Albertzaal te
spelen. Dit plein verdient dringend een opknapbeurt. Het is tevens een zware klus
om als andersvalide hierlangs te passeren. Een verharde weg is hier op zijn plaats!

LOCATIE:
Café De Sloeber,
Gemeentehuisstraat 1
in Koolskamp
DATUM:
6 juli 2012
TIJDSTIP:
21 uur.

Even gaan fietsen? Ja, dat is een mogelijkheid, ware het niet dat sommige punten in
Ardooie-Koolskamp er niet veilig bijliggen. Denk maar aan bijvoorbeeld de Meulebeeksestraat, Kortrijksestraat, Oostlaan, Klaverstraat, … Dat moet veiliger en beter
kunnen!
Een wandelingetje maken behoort misschien nog tot de beste mogelijkheden, tenminste als de staat van de voetpaden dat toelaat. Denk maar aan de markt in
Ardooie, waar sommige voetpaden er verschrikkelijk scheef liggen.
Of wat dacht je ervan om dat oude skateboard van onder het stof te halen? Nee hoor,
de vraag om een skateramp in Ardooie of Koolskamp te krijgen wordt sinds jaar en
dag genegeerd. Is het dan zo veilig om op straat te skateboarden?
Wat met een doodgewone schommel of een klein speelpleintje? Ik merk op dat dit in Koolskamp en Ardooie vrijwel overal verdwenen is. Waar kan een jong gezin nog heen
op een zonnige lente- of herfstdag in de buurt?
Robrecht Deman
Secretaris N-VA Ardooie-Koolskamp.

Ondernemen in Ardooie-Koolskamp

Onze gemeente is een ondernemersgemeente bij
uitstek. In 2001 en 2005 werd Ardooie-Koolskamp
uitgeroepen tot ondernemersgemeente met de sterkste
groei. Het gros van de groei was voor rekening van de
groentenverwerkende bedrijven. Dergelijke bedrijven
geven uitstraling aan de gemeente. Dat alles zou moeten betekenen dat er binnen deze materie er ruimte is
voor visie en beleid.
10 jaar later zijn we nog toonaangevend maar zakken we
verder uit op andere gebieden. Er zijn te weinig inspanningen geleverd, kleinere bedrijven zijn genoodzaakt om
te verhuizen naar naburig gelegen ambachtelijke zones.
De nieuwe industriezone zou hiervoor moeten soelaas
brengen. De percelen zijn echter dermate groot dat het
terug moeilijk voor kleinere KMO’s om zich hier te vestigen.
Een tweede gevolg is de vergrijzing van onze bevolking.
Jonge gezinnen trekken weg uit Ardooie-Koolskamp wegens acuut gebrek aan bouwpercelen. Er is een nieuwe
verkaveling van een veertigtal loten goedgekeurd. Die is
echter ontoereikend voor de ongeveer duizend inwoners
die de gemeente ondertussen verlaten hebben. Dit heeft
terug inpakt op onze plaatselijke middenstand. Wie wegtrekt uit de gemeente, doet er ook zijn inkopen niet meer.

De N-VA wenst voor de komende jaren ook het bedrijfsleven de nodige zuurstof te geven met de nodige inspraak en ondersteuning van plaatselijke initiatieven en
ambachtelijke bedrijven. Jonge gezinnen moeten een toekomst krijgen in onze gemeente, dankzij een strategische
visie en een sociaaleconomisch beleid op lange termijn.

Kurt Eeckhout
Ondervoorzitter
N-VA Ardooie-Koolskamp.

De kracht van verandering
Begin maart werd in Leuven het startschot gegeven voor de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
De belangstelling was er massaal en het enthousiasme was overweldigend. Wij gaan naar de kiezer met de slogan: ‘de kracht van de
verandering’.
Tegenover de krachten van het status quo plaatst de N-VA de kracht
van de verandering. Elke inwoner van Ardooie-Koolskamp snakt naar
die zo noodzakelijke verandering. Het doel en de inzet van de
komende gemeenteraadsverkiezingen zijn eenvoudig: de huidige,
steriele meerderheid doorbreken.
Er is maar één valabel alternatief: De N-VA. Wij hebben de plicht om
een geloofwaardig en betrouwbaar alternatief aan te bieden vanuit een
partij die consequent en eerlijk aan politiek doet. Met de beide voeten
op de grond en vooral met heel veel gezond verstand. Wij willen de
problemen niet pas aanpakken, wanneer ze zich voordoen.
De N-VA rekent op Ardooie-Koolskamp, maar wees ervan overtuigd
dat Ardooie-Koolskamp ook mag rekenen op de N-VA. Wij gaan ervoor.

N-VA-leden in de kijker

CARMEN VANDEMAELE
• 42 jaar
• gehuwd met Johan Derluyn.
• drie kinderen: Sarah-Anne, Louis en Dante
• advocate

CEDERIC VERYSER
• 19 jaar
• student aan de RUG Gent (tweede jaar rechten)
• stamcafé: OPCD.
• Favoriete sport: American Football

Waarom koos je voor N-VA?
Ik zou graag het werkelijk doel van politiek willen nastreven, namelijk zich inzetten voor de maatschappij. Het
zo aangenaam mogelijk willen maken voor zoveel mogelijk mensen. Misschien erg idealistisch? Maar waar zijn
we zonder idealisme?

Waarom koos je voor N-VA?
Mijn hele leven ben al ik geboeid door politiek, zowel op
lokaal,
nationaal
als
internationaal
niveau.
De algemene visie van de N-VA sluit het dichtst aan bij
mijn persoonlijke visie, vandaar mijn keuze.
Politiek wil ik niet enkel passief aanschouwen, maar ook
actief beleven. Ik wil dan ook vroeg starten met mijn politiek engagement binnen de partij, te beginnen met de
eigen gemeente!

De kracht van verandering
N-VA ARDOOIE-KOOLSKAMP: BELEIDSPLAN
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

school of een vriendengroep is, overal worden individuen opgeleid om deel te nemen aan de democratie.

Wij willen in Ardooie-Koolskamp werk maken van een
gezond en sterk sociaal weefsel. Individuen moeten de
vrijheid hebben zich te ontplooien. Wij willen vorm
geven aan een levendig gemeenschapsgevoel.
Het is in de gemeenschap, in het sociale weefsel, dat het
individu door ervaring leert dat zijn eigenbelang niet ondergeschikt is aan het algemeen belang, maar er onlosmakelijk deel van uitmaakt.

Ons gevoel voor gemeenschap staat echter onder druk.
Burgers dragen geen zorg meer voor de openbare ruimte.
Vandalisme, geweld en drugsmisbruik nemen toe. De
overheid legt steeds meer beslag op de gemeenschap
door deze te reguleren via een web van regeltjes, subsidies, projecten, actieplannen, enzovoort.
Burgers geraken daardoor ontmoedigd en trekken zich
terug. Onze gemeenschap fragmenteert in geatomiseerde
individuen.

Daarom zijn verenigingen en spontane associaties, in de
meest uiteenlopende vorm, de scholen van de democratie. Overal waar mensen zich verenigen, moeten individuen standpunten innemen, met elkaar in discussie
treden, overleg plegen, een consensus vinden en finaal
een beslissing nemen.

Als gemeenschapspartij wil de N-VA een warme pleitbezorger zijn van het gemeenschapsleven in al zijn diversiteit. Het is in de lokale besturen
dat de fundamentele, ideologische onderbouw van de N-VA het best tot zijn
recht komt.

Of dat nu in een gezin, een buurtcomité, een wijkwerking, een sportvereniging, een jeugdvereniging, een

Fons Lammertyn
Voorzitter N-VA Ardooie-Koolskamp

Dexia:
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint
in uw stad of gemeente”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar.
De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Philippe Muyters
Vlaams minister van
Financiën en Begroting

Asiel:
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”
“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoorstelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.”

Sarah Smeyers
N-VA-Kamerlid

Energieprijzen:
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

Siegfried Bracke
N-VA-Kamerlid

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers. Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”

"

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.
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be

