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ARDOOIE-KOOLSKAMP

Op 6 maart 2016 hield de N-VA-afdelinge verkiezingen 
voor een nieuw afdelingsbestuur. Dit gebeurt om de 
drie jaar. Ik was aftredend, want een voorzitter kan 
slechts twee opeenvolgende termijnen tot voorzitter 
gekozen worden. Kurt Eeckhout, ondervoorzitter en 
fractieleider in de gemeenteraad werd met unanimiteit 
tot nieuwe voorzitter gekozen. Steven De Wulf werd 
ondervoorzitter.

Deze bestuursleden werden ook verkozen: Hilde Van 
Huylenbrouck en Fons Lammertyn.

Filip Godderis en Carmen Vandemaele maken als 
OCMW-raadsleden automatisch deel uit van de 
bestuursploeg.

Inderdaad: bestuursploeg. Wij willen de komende jaren 
wegen op het beleid als één geheel. Want er is veel werk 
aan de winkel.

Wij zullen blijven ijveren voor een volwaardige 
woonzorgtandem. Want Ardooie is er voor alle mensen. 
Wij stellen ons ook grote vragen bij de organisatie 
van de Eneco tour (kostprijs voor het mogen inrichten 
per jaar bedraagt 75 000 euro). Wij gaan ijveren voor 
leefbare dorpskernen in Ardooie en Koolskamp. Te 

veel vrachtwagens rijden nog dagelijks door onze 
dorpskernen. Ook met de snelheid op onze wegen –zelfs 
de landelijke wegen- wordt vaak een loopje genomen. 
Wij zijn helemaal niet tegen nieuwe verkavelingen, maar 
daarvoor kan men beter braakliggende gronden in het 
centrum van de gemeentes gebruiken, in plaats van nog 
maar eens landbouwgrond op te offeren.

Ardooie-Koolskamp heeft de laatste jaren een paar 
zware overstromingen gekend. Is het wachten op de 
volgende grote plensbui? Of zal men daar nu eindelijk 
structureel eens iets aan veranderen? Het probleem 
afwimpelen op de provincie 
is al te gemakkelijk en even 
doorzichtig. 

Verder is de toestand van onze 
voetpaden enorm slecht. Drie 
jaar geleden heeft het woon- en 
zorgcentrum een test met een 
rolwagen gedaan. Hier werden 
te veel pijnpunten blootgelegd. 
Ondertussen is er nog niets 
gebeurd.

Aflossing van de wacht

www.n-va.be/ardooie
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Onze gemeente is wereldtop 
in de groente-industrie. Ook 
op vlak van bedrijfstextiel 
en productie en assemblage 
van zitmeubelen in hout 
en metaal staan wij aan de 
top. Allemaal kleppers van 
bedrijven: het ondernemen 
zit in onze genen. Naast 
deze kleppers durven we 
in onze gemeente al eens 
vergeten dat er nog tientallen 
kleine ondernemingen en 
handelaars aanwezig zijn. Zij 
verdienen ook onze aandacht. 
Daarom zou er, volgens het 
N-VA-bestuur, wat meer 
zuurstof in onze dorpskernen 
mogen geblazen worden.

VOLLEDIGE LEEGLOOP
Opmerkelijk is de leegstand in onze 
centra. De meerderheid doet zelfs 
niets om de uitstraling van Ardooie-
Koolskamp te verbeteren. Op de 
leegstandslijst staat één woning 
vermeld in de Stationsstraat, terwijl 
wij er meerdere tellen.

Het al jaren volledig verkommerd 
stationsgebouw vormt de kers 
op de taart. Niemand gaat graag 
winkelen in een verloederde buurt 
en lege winkels zijn ook al geen 
trekpleisters. In Koolskamp is de 
leegloop nog groter. Hier kan men 
nog amper de basis kopen. Wanneer 
een zaak stopt, komt er maar weinig 
opvolging. Het pand op de hoek van 
de Ardooisestraat en het Dorpsplein 
staat al jaren te verloederen en straalt 
een negatief beeld uit.

BELEID MOET NU ONDERSTEUNEN
Onze handelaars die dagelijks het 
beste van zichzelf geven, hebben 
recht op een verzorgde omgeving 
en een ondersteunend beleid. 
Daar valt tegenwoordig weinig 

van te merken. Nochtans zijn er 
opportuniteiten: momenteel worden 
de leegstandsboetes als platte 
belastingen geïnd. Sinds 2010 had 
men al elk jaar ongeveer 20 000 
euro hiervan kunnen gebruiken om 
nieuwe initiatieven te promoten en 
ondersteunen.

Spijtig genoeg zit ondernemen niet 
echt in de genen van de meerderheid. 
Alles zijn beloop laten gaan zonder 
duidelijk afgelijnd strategisch plan, 
leidt tot stilstand. 

Kurt Eeckhout - Voorzitter

Steven is op 6 maart 2016 verkozen tot ondervoorzitter van N-VA 
Ardooie-Koolskamp. 

Wat is jouw achtergrond Steven? 
Ik ben afkomstig uit Brugge. Ik ben samen met Evelyn. Wij hebben 
één zoon: Tristan. Ik werk als ambtenaar in Brugge. Hobby’s: ik 
ben lid van de Vespaclub Roeselare en ik zit in de Ouderraad van 
de Spanjeschool.

Vanwaar je interesse in politiek? 
Als tiener stak ik veel op van mijn leerkrachten van het O. L. 
Vrouw Hemelvaartinstituut van Sint-Andries (o. a. Gilbert 
Vanoverschelde). Ik werd lid van de Volksunie en daarna lid van 
N-VA Brugge. Ik was actief in het nationaal bestuur van Jong 
N-VA en ik kwam op voor de gemeenteraadsverkiezingen 
in Brugge en voor de verkiezingen voor het Vlaams 
parlement. 

Heb je tot slot nog een boodschap voor de lezer?  
Volop investeren in de toekomst 2018-2019. Meer open 
communicatie en inspraak van alle inwoners. Ook 
vanuit de oppositie moeten wij dat bewaken. 

In het gemeentelijk infoblad 
Ardooie-Koolskamp van oktober 
2014 plaatste het schepencollege 
een artikel over de reglementering 
voor het plaatsen van tijdelijke 
publiciteitsborden. Hiervoor is er 
altijd toestemming nodig van het 
schepencollege. De belangrijkste 
voorwaarden zijn:

1 Ze mogen niet vastgemaakt 
worden aan verkeersborden, 
bomen of verlichtingspalen.

2 Er mogen geen borden geplaatst 
worden op het Marktplein 
Ardooie, het Kerkplein Tassche of 
het Dorpsplein Koolskamp.

3 Ze moeten op eigen palen 
geplaatst worden.

4 Worden de voorwaarden niet 
nageleefd, dan worden de borden 
op kosten van de organisatie 
verwijderd.

Tot mijn grote verwondering 
werd onlangs geen toestemming 
gegeven aan een startende zaak 
op het Dorpsplein in Koolskamp 
om tijdelijke publiciteitsborden te 
plaatsen. Men zou toch denken dat 
het schepencollege een startende 
zaak een duwtje in de rug geeft. 
Het zijn er heus niet te veel in 
onze gemeente. Op het zelfde 
ogenblik nam ik deze foto op het 
Dorpsplein. Het was frappant 
dat op iedere hoek borden van 
immobiliënkantoren te zien 
waren zonder toestemming van 
het gemeentebestuur en zonder 
ook maar aan één voorwaarde te 
voldoen.

Ze werden na een mail van het 
N-VA-bestuur dan ook gratis 
verwijderd door de technische 
dienst. Het schepencollege besliste 
ondertussen dat er vanaf 2017 
geen bordjes meer mogen geplaatst 
worden op de openbare weg. 
Verenigingen die zich wel strikt 

houden aan de voorwaarden en zo 
hun activiteiten meer bekendheid 
willen geven, worden opnieuw 
gestraft.

In plaats van correct op te treden 
en bordjes die niet reglementair 
zijn, weg te nemen, neemt men de 
gemakkelijkste weg: een algemeen 
verbod. Ardooie is er voor ALLE 
mensen, maar blijkbaar niet voor 
de verenigingen.

Filip Godderis - 
Gemeenteraadslid

www.n-va.be/ardooieardooie@n-va.be

Ondernemen 
in Ardooie

In de kijker… Steven De Wulf
Wist je dat …

... volgens de laatste berichten het 
stukje beton aan de lichten in de 
Kortrijksestraat zal heraangelegd Kortrijksestraat zal heraangelegd 
worden van zodra de nodige studies 
zijn afgerond?

... bij het binnenrijden van de Kor-
trijksestraat aan de verkeerslichten 
een bord  staat (verboden boven de 
3,5 ton)? Toch rijden om de haver-
klap zware vrachtwagens richting 
centrum. Als men dan toch geen 
controle doet, waarom dan niet met-
een al die bordjes wegnemen?

... er steeds meer en meer zwerfvuil 
te zien en te vinden is langs onze 
wegen? Ondanks alle campagnes 

blijven de mensen hun blikjes, plas-
tic flesjes, kartonnen doosjes en nog 
veel meer vervuilende voorwerpen 
in de bermen, grachten en aangelan-
den werpen. Graag een concrete en 
doeltreffende actie gevraagd!

... er ook op onze buurtwegen veel te 
snel gereden wordt? Op de circuits 
van Spa Francorchamps en Zolder 
verwachten we dit, maar niet op 
onze landelijke wegen waar veel 
fietsers en wandelaars op toeren.

... veel van onze fietspaden er 
erbarmelijk bij liggen? Hier en daar 
een emmertje asfalt gieten is geen 
structurele oplossing, maar bezig-
heidstherapie.

... het spaarbekken en zijn omge-
ving zeer regelmatig gecontroleerd 
wordt? Wij houden u verder op de 
hoogte.

... het watermuseum op en in de wa-
tertoren in Koolskamp er al moest tertoren in Koolskamp er al moest 
zijn? Eindelijk komt er schot in de 
zaak, want men zal daarvoor het 
overtollige water uit het spaarbek-
ken kunnen gebruiken.

... er geld verduisterd wordt in 
Ardooie? Ruim drie jaar geleden 
door de voormalige directrice van 
de gemeenteschool en nu door de fi-
nancieel beheerder van de gemeente 
en het OCMW. Het roept niet alleen 
bij ons maar ook bij heel wat burgers 
vragen op.

Hilde Van Huylenbrouck 
Secretaris

Gemeente holt eigen reglement uit 

2 Er mogen geen borden geplaatst 

3 Ze moeten op eigen palen 

4 Worden de voorwaarden niet 



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans


