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“Besturen is vooruitzien”
Besturen is vooruitzien

Dit citaat van de populaire Franse journalist en politicus Emile de Girardin zegt in drie woorden wat je als politicus moet doen:
vooruitzien. Natuurlijk verschillen de verantwoordelijkheden van een nationaal mandataris van die van een lokale politicus, maar
beiden moeten op een verstandige manier, plichtbewust, eerlijk en verantwoordelijk invulling geven aan hun mandaat.

N-VA heeft wél toekomstvisie

Onze gemeente wordt te veel vanuit het verleden en onvoldoende gericht op de toekomst bestuurd. Vanuit dit inzicht richtten wij in
2011 N-VA Ardooie-Koolskamp op. In 2012 trokken wij voor het eerst naar de kiezer. Op 14 oktober doen wij dat opnieuw.

Belang gemeenschap prioritair

Het is de plicht van de politiek om ten dienste te staan van de gemeenschap. Dit betekent dat je naast de belangen van het individu rekening moet houden met de belangen van de gemeenschap. Die belangen lopen niet altijd gelijk. Toch moet je als politicus een keuze
maken. In Ardooie-Koolskamp vermijdt men dikwijls die keuze. Soms plaatst men het individuele belang boven dat van de gemeenschap. Dat kan leiden tot willekeur of rechtsonzekerheid. Dat willen wij vermijden.

Verantwoord omgaan met uw belastinggeld

Daarnaast moet je als politicus zorg dragen voor de financiële middelen die je ter beschikking gesteld worden. Wat doet het college
met uw belastinggeld? Wordt het goed besteed? Wordt er voldoende geïnvesteerd? Wordt de bestaande infrastructuur goed beheerd?
Krijgen onze inwoners een correcte dienstverlening in ruil voor de belastingen die ze betalen?
Wij vinden dat er op dit vlak veel ruimte voor verbetering en verandering is. Wij willen geen megalomane projecten. Er is wel nood aan verstandige investeringen die de gemeenschap ten goede komen: intensief onderhoud
van onze wegen, fietspaden en voetpaden, verfraaiing van onze dorpskernen, een betere dienstverlening, veilige
dorpskernen, aandacht voor onze senioren via een deftige woonzorgtandem.
Kortom, er zijn tal van zaken waar er voor verbetering kan gezorgd worden. Daar wil N-VA Ardooie-Koolskamp op inzetten. Hiervoor vragen we op 14 oktober uw steun.
Kurt Eeckhout, afdelingsvoorzitter
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N-VA Ardooie-Koolskamp nodigt u van harte uit om samen met ons de
Vlaamse feestdag te vieren. Op zaterdag 14 juli 2018 vanaf 19 uur bent u
van harte welkom op de Sint-Maartenshove bij Ignace Poignie en Hilde
Van Huylenbrouck.
Prijs:
Volwassenen: 15 euro
Kinderen (tot 12 jaar): 8 euro
Inschrijven:
Overschrijven kan op het rekeningnummer BE83 9730 0180 2315
Gelieve in te schrijven voor 7 juli via fons.lammertyn@n-va.be of
hilde.vanhuylenbrouck@n-va.be

Veilig thuis in een welvarend Ardooie-Koolskamp
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N-VA-voorstel

Strijd tegen zwerfvuil

Premie voor buurtwinkels

Statiegeld op petflessen en blikjes geen goed idee

In Ardooie zijn er voldoende buurtwinkels en
meer dan genoeg supermarkten. In Koolskamp
is het een heel ander verhaal. Er zijn nauwelijks
nog voedingswinkels. Niet iedereen beschikt over
een vervoersmiddel om zich te verplaatsen naar
winkels buiten Koolskamp. Het openbaar vervoer
van en naar de deelgemeente is ook beperkt.

100 tot 150 miljoen euro. Zoveel kost de aanpak van zwerfvuil jaarlijks aan de gemeenten. Zwerfvuil is
en blijft dus een ernstig probleem. Maar het heffen van statiegeld is niet het juiste middel. En wel om
volgende redenen:

Buurtwinkel meer dan winkel alleen

De buurtwinkel heeft naast een praktische functie ook een sociaal maatschappelijke functie. In de buurtwinkel ontmoeten
bewoners elkaar en maken ze een praatje. We zien een duidelijke relatie tussen de aanwezigheid van buurtwinkels en de
beleefde sociale cohesie, woongenot en de mate van onderling contact tussen buurtgenoten. De meeste mensen ervaren dat
als een belangrijke toegevoegde waarde. En daarmee mogen we op zijn minst voorzichtig concluderen dat de buurtwinkel een
belangrijke rol vervult als verbindende factor in de buurt.

N-VA-voorstel: premie voor buurtwinkel

Daarom wil N-VA Ardooie-Koolskamp een premie voorzien om de uitbating van buurtwinkels te stimuleren op
wandelafstand voor de inwoners. Uiteraard op enkele voorwaarden (lees meer op www.n-va.be/ardooie).
Steven De Wulf
Ondervoorzitter

Waarom ook lokaal op de N-VA stemmen?

Statiegeld heffen leidt tot extra lasten (administratie, logistiek
…) die, bovenop het statiegeld zelf, zullen worden doorgerekend aan de consument.
 Statiegeld is een asociale maatregel: drank in petflessen

en blik wordt voor iedereen duurder, terwijl slechts een
kleine groep aangespoord moet worden om zijn afval in de
vuilnisbak te gooien in plaats van op straat.

 Iedereen moet zijn of haar blikjes en flesjes handmatig

terugbrengen naar de winkel in plaats van de pmd-zak aan
de voordeur te zetten. Dat maakt het complexer.

 Het statiegeldsysteem zou enkel kunnen gelden voor blik-

jes en PET afkomstig uit België terwijl, zeker in grensgemeenten, veel mensen drank aankopen in het buitenland.

 Zwerfvuil is een belangrijk maatschappelijk probleem,

maar het gaat om veel meer dan PET en blik alleen. Het
hele zwerfvuilprobleem wordt dus niet opgelost met statiegeld.

Daarom kiest N-VA Ardooie-Koolskamp voor een structurele en rechtvaardigere oplossing: verdere sensibilisering, doorgedreven responsabilisering van de consument en strengere
handhaving. Kortom, de vervuiler betaalt.

Filip Godderis
Gemeenteraadslid

Meer dan een verkiezingsprogramma alleen

In ons programma zal je kunnen lezen waar de N-VA de komende jaren voor wil gaan. Maar er is meer dan een programma. De spirit
waarvoor onze partij in Ardooie en Koolskamp staat. De N-VA staat voor een verhaal van rechten én plichten. Hoe kan er sprake zijn
van echte solidariteit als er alleen maar ‘vragers’ en geen ‘gevers’ zijn? Elke burger moet zijn of haar steentje bijdragen om een aangename en leefbare gemeenschap te vormen, om elkaar te helpen, te steunen en te begrijpen. En dat moet natuurlijk realiteit zijn op alle
beleidsniveaus, anders werkt het niet.

Uw mening telt

N-VA Ardooie-Koolskamp wil er staan voor alle mensen in de twee deelgemeentes en in alle wijken. Daarom vinden wij inspraak,
suggesties en betrokkenheid erg belangrijk. Ons verkiezingsprogramma zal in de eerste plaats gebasseerd zijn op uw suggesties,
bekommernissen en voorstellen. Een gemeente besturen doe je niet alleen. Dat doe je samen met de inwoners.

Verantwoordelijkheid nemen

De N-VA bewees op meerdere politieke niveaus verantwoordelijkheid te durven nemen. Niet voor de politieke
postjes, maar wel om de motor van verandering te starten. Als de N-VA een mandaat opneemt, kan je er van
op aan dat ze een belangrijk stuk van haar programma zal verwezenlijken.

Rechtlijnige, open politiek

N-VA Ardooie-Koolskamp is de enige partij in de gemeente die met een eigen lijst opkomt. Niemand van de
‘gevestigde’ partijen doet ons dat na. Ons N-VA-team breidt nog altijd uit. Het aantal nieuwe leden neemt zelfs
in versneld tempo toe. Wij staan voor een open én rechtlijnige politiek
Fons Lammertyn, penningmeester

ardooie@n-va.be

Wist-je-datjes
 Dat

wij graag van het schepencollege een overzicht zouden krijgen van de fiets- en voetpaden die de laatste vijf jaar zijn heraangelegd.
Wij zijn er zeker van dat het lijstje zeer kort zal zijn.
 Vorig jaar werd in de Eeckhoutstraat een stukje voetpad aangelegd. Enkele maanden later startte de bouw van vier woningen aan het
stukje voetpad. Kortelings is het voetpad zelfs een derde keer opengelegd.
 Het plaatsen van verkeersborden met de toegelaten snelheid niet voldoende is. Het gemeentebestuur moet er
ook voor zorgen dat er meer snelheidscontroles komen.
 In de Gapaardstraat rijden levensgevaarlijk is, zeker voor fietsers of bromfietsers. Vrachtwagens scheuren
zowel via de Beverensestraat als via de Roeselarestraat naar het industrieterrein. Eenrichtingsverkeer en een
snelheidsbeperking zijn dringend noodzakelijk.
 De verbindingsweg tussen de Groenboomgaardstraat en het bufferbekken wordt regelmatig opgevuld met
freesmateriaal. Dat verhoogt de weg alleen maar. Er is zelfs sprake van de aanleg van een karrenspoor?
Asfalteren is logisch, maar logica bij het huidig beleid is soms ver te zoeken.
Hilde Van Huylenbrouck, secretaris
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Waar Vlamingen thuis zijn.
Waar u thuis bent.
Het land van de koers, van de
flandriens en van de leeuwenvlaggen
aan de meet.
Waar elke kerktoren zijn
eigen muziekfestival heeft.
Waar mensen op vrijdagavond
aanschuiven voor frietjes en op
zondagochtend voor koffiekoeken
en pistolets.
Een gastvrij land dat houdt van
gedeeld plezier en van lekker eten
in goed gezelschap.
Toon dat u thuis bent in Vlaanderen.
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja,
waarom niet, uw dorpskoers.
Uw vlag, uw thuis.

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw
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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