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Beste inwoner van Ardooie-Koolskamp

Op de sofa met
Ben Weyts
N-VA arrondissement Kortrijk –
Roeselare - Tielt en N-VA Ardooie
- Koolskamp nodigen u uit op de
open ledenvergadering.

Naar jaarlijkse gewoonte wenst de N-VA
ieder van u een gezond 2018 toe vol vreugde en voorspoed.

Een gemeente waar senioren voldoende
aandacht krijgen en waar geluisterd wordt
naar hun noden en verzuchtingen.

Wij wensen een bruisende gemeente waar
het goed is om te leven en waar er plaats is
voor inspraak en ontplooiing.
Een gemeente die volop vooruit blikt naar
de toekomst.

Een gemeente waar leegstand correct en
constructief wordt aangepakt en waar de
mogelijkheden voor de middenstand tot
buiten onze gemeente worden gepromoot.

Een gemeente die een duidelijk beeld
schept waar men naar toe wil de komende
tien jaar.
Een gemeente die ruimte geeft aan de
jeugdverenigingen waar het goed is om te
ravotten zonder boze blikken van omwonenden.
Een gemeente waar sport hoog in het
vaandel wordt gedragen en waar de infrastructuur op moderne leest is geschoeid.

Dit allemaal gekruid met een gevarieerd
niet-commercieel cultuuraanbod dat inspirerend en verrijkend op ons leven werkt
met een lach en een traan, verbazend en
verfrissend, maar altijd op niveau.
In Ardooie-Koolskamp
moet het fantastisch zijn
om te wonen.
 urt Eeckhout,
K
Voorzitter N-VA
Ardooie-Koolskamp

Aandacht voor actieve ouderen
Brecht Vermeulen gaat op de
sofa met Ben Weyts.

VRIJDAG

23 februari 2018
om 20 uur

CC ‘t Hofland
Oude Lichterveldsestraat 13
8850 Ardooie
Gratis inkom!

N-VA Ardooie-Koolskamp pleit voor meer aandacht en inzet voor de ouderen. “We
moeten inzetten op een omgeving waarin senioren zo lang mogelijk fit kunnen blijven, zowel fysiek als mentaal,” zegt afdelingssecretaris Hilde Van Huylenbrouck.
“Ouder worden is geen synoniem voor
‘passief worden’. Iedere inwoner moet
de kans krijgen om te blijven deelnemen
aan de maatschappij, “ zegt Hilde van
Huylenbrouck. Daarom wil de N-VA werk
maken van een veilige leefomgeving met
aandacht voor aangepaste mobiliteit en
toegankelijke gebouwen.

Fitte senioren

Ouderen nemen hun zorg steeds meer in
eigen handen, liefst zo lang mogelijk in
de thuisomgeving. “Wij moeten ervoor

zorgen dat onze senioren niet alleen fysiek
fit blijven, maar ook mentaal mee zijn,”
besluit Hilde Van Huylenbrouck.
De N-VA vraagt meer aandacht en inzet
voor de senioren, niet alleen met loze
woorden maar ook met sterke daden.

 ilde Van Huylenbrouck,
H
Secretaris N-VA
Ardooie-Koolskamp
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Ampower blijft een stinkend zaakje
N-VA Ardooie-Koolskamp wil een kordatere aanpak
van de geurhinder door het composteringsbedrijf
Ampower. “N-VA stelt de geurhinder al aan de kaak
sinds 2014, maar de zaakvoerder loost gewoon verder,”
zegt gemeenteraadslid Filip Godderis.
In ons huis-aan-huisblad van
februari 2014 hadden wij het
al over de geur- en lawaaihinder voor de omwonenden
van het composteringsbedrijf
Ampower, waaronder heel wat
inwoners van Koolskamp. Sedertdien is er op vlak van geur
en lawaai weinig veranderd.
De uitstoot van methaangas
via de standpijpen wordt door
de verantwoordelijke van het
bedrijf als gecondenseerde
koellucht benoemd. Het gaat
hier echter om niet-ontzwaveld
methaangas. De geurhinder
duurt soms meerdere uren per
dag. Soms zelfs ’s nachts.

Verdoken lozing

N-VA-gemeenteraadslid Filip
Godderis stelt zich vragen:

I n 2014 stelde de N-VA de vervuiling
door Ampower al aan de kaak.
Herlees het artikel op ardooie.n-va.be.

“Hoe en waar wordt nu de
maximumdruk geloosd? In elk
geval niet via de fakkel zoals de
vergunning vereist.” Het lozen
gaat gewoon verder, maar op
een verdoken manier.
Recente vaststellingen getuigen
alweer niet van goed beheer: de
lekken van een paneel van de
buis naar het biobed bewijzen
nog maar eens dat de uitbater geen moeite doet om een
falende installatie in orde te
brengen.
De aanhoudende klachten bij
de diverse kanalen blijven binnenstromen. In tegenstelling
tot wat de zaakvoerder en zijn
coördinator onlangs beweerden, komen die klachten niet
van een paar enkelingen!

Filip Godderis
Gemeenteraadslid

Plannen voor ‘t Veld
N-VA Ardooie-Koolskamp pleit voor een beter beheer van ’t Veld. De huidige plannen beloven vooral
overlast voor de omwonenden.
Dat de problemen in het Veldbos moeten aangepakt worden, is
overduidelijk. Jarenlang heeft de provincie het bos laten verloederen. Het beste voorbeeld daarvan is ‘t Zeetje, een van de drie
vijvers in het bos, dat bijna volledig is dichtgeslibd. Een kwalijke
geur is het gevolg.
Ook de verplaatsing van de cafetaria en de aanleg van een grote
parking naast een nieuw bufferbekken achter de wijk, kunnen
voor de bewoners van de Sint-Antoniuswijk niet door de beugel.
Zeker niet als daar in diezelfde omgeving een slibbekken van 12
000 vierkante meter zou komen, met het slib van het uitgebaggerde ‘t Zeetje. Nog meer stank is dan onvermijdelijk.
In de rustige wijk willen de bewoners geen voetgangersdoorsteek
en geen wildparkeren en zeker ook geen stank. Voor de N-VA
is het duidelijk: renoveer de bestaande cafetaria en gebruik een
proper ‘t Zeetje als bufferbekken en onderhoudt het bos zoals
het moet.

ardooie@n-va.be

F ons Lammertyn
Schatbewaarder
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Voor veilig verkeer
De N-VA schuift maatregelen naar voor om het verkeer in onze dorpskernen veiliger te maken.
Voor de meerderheid lijkt uw veiligheid echter geen prioriteit.
Dat er in het centrum van Ardooie en Koolskamp veel te rap
gereden wordt, is een open deur intrappen. In een groot deel
van de Brugstraat geldt zone 30: geen kat die zich daaraan
houdt.
Dat er op de buurtwegen buiten de dorpskom veel te rap
gereden wordt, kan elke fietser zelf vaststellen.

Veiligheid eerst

De N-VA stelde eenrichtingsverkeer voor in onder meer de
Brugstraat, de Motestraat en de Kortrijkstraat en ook de
invoering van zone 30 in een aantal straten van het centrum:
niets daarvan werd weerhouden!
Ook naar onze oplossingen tegen de zware vrachtwagens die
door onze dorpskernen denderen, heeft de meerderheid geen
oren. De veiligheid van voetgangers, fietsers en automobilisten
is duidelijk geen prioriteit voor de meerderheid in ArdooieKoolskamp.

Steven Dewulf,
ondervoorzitter
De N-VA zal blijven ijveren voor leefbare dorpskernen met
verzorgde voetpaden, verzorgde fietspaden en wegen die
degelijk onderhouden worden.

Wist-je-datjes!


 at de leegstandsheffing betreft stellen wij vast dat de meerderheid helemaal niet consequent is. Hoe kan het anders dat er in
W
de Sint Maartensstraat en in de Hoogbeverenstraat panden zijn die al jaren leegstaan, maar nog nooit zijn opgenomen in het
leegstandsregister?



T erwijl anderzijds de eigenaar van een woning in aanbouw, maar waarvan de werkzaamheden al een ganse tijd stilliggen, wel al een
aantal jaren de leegstandsheffing moet betalen. Eenmaal, andermaal: twee maten en twee gewichten!



 et gaat stinken in de wijk aan het Veldbos! Het schepencollege heeft namelijk een voorwaardelijk gunstig advies gegeven over
H
de omgevingsvergunning, provincie West-Vlaanderen voor het baggeren van ‘t Zeetje in ‘t Veld en het aanleggen van een tijdelijk
slibdepot.



 e provincie West-Vlaanderen heeft jaren niet uitgekeken naar het provinciaal domein ‘t Veld. Alleen daardoor kon ‘t Zeetje
D
dichtslibben!



 p 1 januari 2018 werden twee zwanen gespot in de Roobeek langs de Hogeschuurstraat. Ze waren blijkbaar gaan nieuwjaren bij de
O
buren van het spaarbekken.



A an de Albertzaal is een elektrische laadpaal geïnstalleerd. Toen de N-VA dit in het verleden voorstelde, wuifde de meerderheid ons
idee weg.



A an de glascontainers in Koolskamp hebben wij eens te meer zwerfvuil aangetroffen. Tot een autoband toe. Wanneer gaat de
gemeente dat nu eindelijk eens deftig controleren? Een camera zou al veel vuiligheid kunnen voorkomen.



 e fietssuggestiestroken in de Stationsstraat zijn aan het wegspoelen naar het spaarbekken.
D
Graag in het vervolg wat steviger geel!
 ilde Van Huylenbrouck,
H
secretaris

www.n-va.be/ardooie

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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