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ARDOOIE-KOOLSKAMP
N-VA arrondissement
Kortrijk-Roeselare-Tielt
en N-VA Ardooie-Koolskamp
nodigen u van harte uit op hun
openledenvergadering:

OP DE SOFA MET
PETER DE ROOVER

N-VA SPREEKT KLARE TAAL IN ARDOOIE
Aan alle inwoners van Ardooie: een fantastisch 2015, in goede gezondheid en
met heldere politiek.
Onze kleine fractie heeft zich het voorbije jaar niet onbetuigd gelaten. Zoals
bij de verkiezingen beloofd, stellen onze twee gemeenteraadsleden zich constructief op. Te gepasten tijde motiveren wij de meerderheid tot beter bestuur.

WATEROVERLAST VOORKOMEN

V.U.: Fons Lammertijn - Brugstraat 47/3 - 8850 Ardooie - fons.lammertijn@n-va.be

Een schoolvoorbeeld is de waterellende
van eind juli 2014. De wateroverlast van
voorbije zomer was voor ons de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed
overlopen. Hiervoor konden wij géén begrip meer opbrengen. In een open brief in
de gemeenteraad hebben wij geventileerd
wat vele Ardooienaren dachten maar niet
willen of durven zeggen.

VRIJDAG

20 uur
(deuren open
om 19.30 uur)

27

FEBRUARI
2015

Kristof Pillaert, fractieleider in de
West-Vlaamse provincieraad gaat
op de sofa met Kamerlid Peter De
Roover.

Plaats van afspraak:
CC ‘t Hofland
Oude Lichterveldsestraat 13
Ardooie

Gratis toegang

www.n-va.be/ardooie

Na onze interventie is er eindelijk schot gekomen in het grachtenbeleid. Via de notulen van het schepencollege volgen wij het verloop van de werken. We controleren
deze ook ter plaatse. Hiervoor werken we nauw samen met onze N-VA-collega’s
uit de provincieraad. Want de waterlopen en beken zijn deels provinciale, deels
gemeentelijke materie. Met enkele gerichte persartikels hebben wij ook in de provincie de druk opgevoerd om voor de
toekomst een oplossing aan te bieden
die Ardooie droog moet houden.

AANDACHT VOOR SENIOREN
Ook met het
v e rd w i j n e n
van de woonzorgtandem
kunnen we
niet akkoord
gaan. Inspelen op de noden van alle senioren, van alle burgers is
broodnodig. Voor 2015 staan Filip Godderis en ikzelf klaar
om kritisch maar constructief te wegen op het bestuur.
KURT EECKHOUT
N-VA-fractieleider
gemeenteraad

DENKEN.DURVEN.DOEN.

6 489 maal dank!
De moeder aller verkiezingen op 25 mei 2014 was ook in
het kanton Tielt (Tielt, Pittem en Ardooie) een grandioos
succes voor de N-VA. In Ardooie-Koolskamp werd de
N-VA zelfs de grootste partij. Bijna 30 procent van de inwoners van onze gemeente stemde voor het Vlaams Parlement
op’Verandering voor Vooruitgang’. Voor de Kamer was dit
26,6 procent.
Ik behaalde in de provincie West-Vlaanderen een mooi
resultaat met 6 489 voorkeurstemmen. Als 12de opvolger
op de Vlaamse lijst is dat een meer dan behoorlijk cijfer.
Hartelijk dank voor jullie vertrouwen en 6 489 maal dank
aan al de kiezers.
HILDE POIGNIE-VAN HUYLENBROUCK
met parlementsleden Koenraad Degroote,
Bert Maertens en Brecht Vermeulen.

N-VA prominent aanwezig
op Dag van de Landbouw
Ook na de verkiezingen boerden we verder op de ‘SintMaartenshove’. We namen deel aan de Dag van de Landbouw op 21 september. Samen met de plattelandsklassen
van de Boerenbond, de Landelijke Gilde, KVLV, Inagro,
Délimel en Triporteur liep heel wat volk op ons erf. Naar
schatting een 2 000 mensen mochten wij verwelkomen en
onderdompelen in het hedendaagse leven op een melkveebedrijf.

Klaverstraat in Koolskamp: paradijs voor sluikstorters
Overvolle vuilniszakken in de Klaverstraat en op het Dorpsplein, spuitbusgedoe op de muur van een oude school:
het wordt tijd om nu in te grijpen om Koolskamp proper te houden.
Momenteel wordt er aan de vuilnisbakken in de Klaverstraat en op het Dorpsplein veel afval achtergelaten. Het
gaat hier duidelijk om sluikstorten. Week na week puilen
de vuilbakken er uit van het afval. Dat is niet van toevallige
passanten die een blikje weggooien. Mensen maken er misbruik van en laten er hun huishoudelijk afval achter. Het
beleid is zoals altijd, ‘op de hoogte’ van het probleem.
Ook de gemeentelijke kinderopvang ’t Filoetje heeft te
maken met vandalisme. Op de gevel van de vroegere gemeenteschool werd graffiti aangebracht. Een gevel van een
oude gemeenteschool, waar nog andere verenigingen gevestigd zijn, dient niet om te beschadigen.
Het feit dat sommige stroomkabels van de openbare verlichtingspalen blootliggen, vind ik ook niet kunnen. Dat is
erg gevaarlijk voor spelende kinderen.

ardooie@n-va.be

Grafﬁti aan ’t Filoetje
is onaanvaardbaar vandalisme.
Filip Godderis, N-VA-gemeenteraadslid

Wateroverlast: hoelang nog?
Op 27 en 28 juli 2014 schreven we geschiedenis. ArdooieKoolskamp stond voor de zoveelste keer met zijn voeten
in het water. Een pijnpunt waarvan het beleid al jaren op
de hoogte is. Een laks dijkenbeleid en een gebrek aan verantwoording voor de bezitters van hoger gelegen landbouwpercelen liggen aan de basis van de problemen.
Ook in 2005 waren er al zware overstromingen. Wat is er in
de daaropvolgende negen jaar gebeurd? Behalve de aanleg
van een verkeerd en te klein spaarbekken: niets!

Overstroming ondanks nieuw spaarbekken
Ik was aanwezig op de opening van het spaarbekken dat
met veel luister en lof werd gevierd. Er werden veel centen
geïnvesteerd in dit project. Zelfs heuveltjes voor de cyclocross. De Roobeek, die langs Sioen en de Meerssenstraat
over de nieuwe verkaveling aan de Oude Lichterveldsestraat loopt, zou niet meer overstromen, dixit de burgemeester. Maar bij de eerste zware regenval liepen de
bewuste huizen wel degelijk onder water. Lag dat aan een
uitzonderlijke regenhoeveelheid? Alvast niet volgens weerman Frank Deboosere. Volgens hem was er op die zondag
en in de nacht van zondag op maandag geen sprake van
een regenrecord.

N-VA formuleert vijf concrete oplossingen
Van een coherent beleid is in deze en in nog veel andere
zaken helaas geen sprake. Daarom fomuleert de N-VA enkele concrete aanbevelingen, die toekomstige overstromingen moeten voorkomen.
1. Vergroot het spaarbekken (liefst drie à viermaal) en
offer de bermen en heuveltjes van de cyclocross hiervoor
op.
2. Installeer een extra spaarbekken in Koolskamp zodat
daar al een groot deel van het hoger gelegen water van de
tweede Roobeek gebufferd wordt.
3. Maak werk van een degelijk en efficiënt provinciaal
plan, in coördinatie met de ons omliggende gemeenten.
4. Houd dijken en duikers in stand en zorg voor minstens
jaarlijks onderhoud van alle grachten en duikers. Alle niet
vergunde en gebrekkig geplaatste buizen moeten verdwijnen. Grachten die verdwenen zijn, zouden wij opnieuw uitdelven, onder meer aan de Diksmuidse Boterweg. We
stellen ook voor om grasvelden verplicht te laten inzaaien
waar noodzakelijk. Indien dit op tegenstand botst, moet de
gemeente de gronden opkopen via onteigening.

Krijgen we bij de volgende regenvlagen
weer dit soort taferelen te zien?

5. Voer een correcte communicatie naar de bevolking via
infovergaderingen met alle betrokken diensten. Ook achteraf de mensen informeren over de ondernomen stappen
en het resultaat ervan is een plicht van de gemeente. Enkel
dan kunnen we spreken van een coherent beleid in plaats
van schuldig verzuim.

Analyse is er, nu nog een oplossing
Na een vraag van N-VA-provincieraadslid Kurt Himpe
over de zware overstromingen van eind juli, kreeg het
N-VA-provincieraadslid het volgende antwoord van de gedeputeerde voor integraal waterbeleid, Bart Naeyaert:
“In het kort komt het erop neer dat er in Ardooie twee
waterlopen samenkomen in het centrum. Op één ervan is
een bufferbekken voorzien van 85 000 m³ met een debietsbegrenzer. Op de andere is geen enkele buffering voorzien.
Het was de ongebufferde waterloop, in combinatie met een
te kleine koker onder het centrum, die in eerste instantie
voor de wateroverlast zorgde. Door
het volledig dichtdraaien van de
schuif op het bufferbekken, raakte die
te snel vol en liep over.”
De analyse van het probleem is er dus
al. Nu nog een oplossing.

KURT EECKHOUT
ondervoorzitter
N-VA Ardooie-Koolskamp,
gemeenteraadslid

www.n-va.be/ardooie

Doen wat
we moeten
n
doen
De kracht vvan
an
verandering is de
motor vvan
an vooruitgang.
g
Zijjn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
Neen, dat stekeen we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze ziijjn broodnodig.
De N-V
VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kiinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kl
kleinkinderen niet gehyypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.

Daarom voeren we de grootste sanering ooit
oit doorr. Dat vraagt een inspanning van iedere burgerr, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenoverr. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We
We laten de
belastingen dalen

We
We maken de ooverheid
verheid
slanker en efﬁciënter

W
Wee brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We
We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechtts één doel: onze welvaart verzekeeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.
We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werkn
nemers én werkgevers, ook van de grote
vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelffd
de zeel trekkeen, met vereende kracht onze schouders onder de
economie zetten, ku
unnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzeker
e t u ieders welvaart en uw sociale
zekeerheid, vandaag en morgen.

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.



J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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