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BOSSUIT - KERKHOVE - 
OUTRIJVE - WAARMAARDE

Zet uw schouders 
onder N-VA Avelgem

Volgens de N-VA-statuten moeten 
er om de drie jaar bestuursverkie-
zingen gehouden worden. Voor de 
afdeling Avelgem gaan deze door 
op vrijdag 21 april. Het huidige 
bestuur wil verse krachten kop-
pelen aan oude getrouwen, om zo 
klaar te staan voor de  
uitdagingen van de volgende 
jaren.

Elk N-VA-engagement maakt 
het ons mogelijk om verder te 
bouwen aan een democratische, 
sociale en rechtvaardige samen-
leving, aan de kracht van 
verandering.

Wenst u zich kandidaat te stellen 
voor een bestuursfunctie en wilt u 
meer informatie over kandidatuur-
stelling en de wijze van stemmen 
verkrijgen? Dan kan u zich wenden 
tot de voorzitter jan.pille@n-va.be 
of de secretaris  
gunther.vanmaercke@n-va.be.
Aansluitend is er mogelijkheid om 
bij te praten met de leden van het 
nieuwe bestuur.

Belangrijk: Wie ons de komende 
jaren voluit wil ondersteunen, kan 
dat doen door lid te worden van 
N-VA Avelgem.

Aarzel niet om één van onze 
bestuursleden aan te spreken of 
bezoek onze website via  
www.n-va.be/avelgem of onze 
Facebookpagina.

Neem initiatief. Word nu lid. Doen!

Democratie koesteren
Als u dit leest is de eerste verjaardag van de aanslagen van 22 maart 
2016 in België al voorbij. Maar de tragische beelden zijn voor eeuwig 
op ons netvlies gebrand, in ons geheugen gegrift. De gebeurtenissen in 
Brussels Airport en metrostation Maalbeek veranderden onze wereld. 
Dit blijft onze meningen en gedragingen bepalen. 

Ze zullen misschien zelfs een invloed 
hebben op ons stemgedrag. Op het  
moment van het schrijven van deze  
inleiding, stonden er nog 576 dagen op  
de teller vooraleer wij naar de stembus 
gaan om vertegenwoordigers in de  
provincie- en gemeenteraad te kiezen.  
Een algemene repetitie voor 2019.

576 dagen waarin we ons moeten voorbe-
reiden op de gemeentelijke hoogdag van 
de democratie. Eén ding mogen we niet 
vergeten: we moeten de democratie  
koesteren en dienen, elke dag opnieuw.

Want democratie is voor de N-VA meer 
dan verkiezingen. Democratie betekent 
ook dat burgers zelf meebouwen aan de 
samenleving, als lid van een vereniging.

Tot slot wens ik iedereen een vrolijk 
Pasen.

Bedankt, mama’s en papa’s!
Op Moederdag en Vaderdag mag u N-VA Avelgem traditiegetrouw verwachten op de 
wekelijkse markt. We staan dan klaar met een kleine attentie voor respectievelijk alle 
moeders en vaders. Tot zaterdag 13 mei en/of 10 juni.

 Jan Pille, Voorzitter
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Meer dan honderd bomen 
langs N8 verdwijnen
Van maandag 27 februari tot en met zaterdag  
4 maart werd een gedeelte van de Oudenaardse-
steenweg (N8) in Avelgem afgesloten voor het  
verkeer omwille van het vellen van meer dan  
100 bomen. “Volgens de communicatie van de  
gemeente en het Agentschap Wegen en Verkeer  
waren deze bomen kwijnend”, zegt voorzitter Jan 
Pille. Op uitdrukkelijk verzoek van N-VA Avelgem 
heeft Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maer-
tens hierover een parlementaire vraag gesteld aan 
minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben 
Weyts.

Veiligheid eerst
“De laatste jaren zijn er ten gevolge van stormen enkele bomen 
omgewaaid. Ook kwamen er regelmatig op verschillende  
plaatsen meldingen van uitwaaiende dode takken. Trekproeven 
op enkele bomen hebben bewezen dat deze in een onstabiele 
toestand verkeerden, waardoor de verkeersveiligheid van de 

weggebruikers in het gedrang kwam. Daarom werd er besloten 
de bomen in kwestie te vellen en door nieuwe te vervangen”, 
aldus Bert Maertens. “Over een echte ziekte kan je dus niet 
spreken; wel over inrottende stamgedeelten ten gevolge van 
ouderdom, diverse aanrijdingen doorheen de jaren, en schade 
ten gevolge van stormen.”

“De minister bevestigde nogmaals dat elke gevelde boom wordt 
vervangen. Omdat dit echter niet overal mogelijk is,  
bijvoorbeeld waar de berm te smal is, wijkt men uit naar  
de onmiddellijke omgeving”, besluit Jan Pille.

Rookmelders redden levens
N-VA Avelgem steunt 
FLUVIA-campagne
Vorig jaar verloren 78 mensen in Vlaan-
deren, waaronder 14 in West-Vlaanderen, 
het leven in een woningbrand. In de 
meeste gevallen is verstikking door rook-
ontwikkeling de oorzaak. Rookmelders 
zijn dus belangrijk. Gemiddeld 1 op de 2 

mensen in onze regio heeft geen enkele 
rookmelder in hun woning. Rookmelders 
doen de overlevingskansen nochtans 
stijgen met maar liefst 90 procent.

Daarom zet hulpverleningszone Fluvia 
deze campagne op, weliswaar in samen-
werking met drie andere West-Vlaamse 
zones. De coördinator brandpreventie bij 
Fluvia: “De rookmelder is de belangrijkste 
tool om doden te vermijden.”

Dat een hond u zou wekken bij brand is een fabeltje. Vandaar dat hondje Max op de campagne- 
beelden prijkt. De boodschap is duidelijk: Max ruikt het niet altijd. Hang daarom rookmelders.  

Wist je dat ...
de Raad van State het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Ter Muncken gedeeltelijk vernietigd heeft? In detail slaat dit op de zones die het 
toelieten er het containerpark en de loods voor de technische dienst te herlokaliseren. Toch kwam deze locatie als beste uit de bus. De 
N-VA stelt zich de vraag waar men het containerpark dan wel kan inplanten. Naast deze locatie (score 8/10) bestaan nog twee potentiële 
alternatieven met een score van 7/10: Kappellekouter en Lindestraat. Of wordt er hier een mouw aangepast? De N-VA volgt dit verder op. 
Hou onze website dus zeker in de gaten.
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Gemeente wil subsidies voor project ‘Dorpshuis Bossuit’
Voor een dertigtal toehoorders, waaronder ons be-
stuurslid Yves Spillebeen, werden in januari de plan-
nen om de oude pastorie om te vormen tot dorpshuis 
voorgesteld. Dit in het kader van ‘projecten Platte-
land Plus’. Platteland Plus is een maatregel in het  
provinciale plattelandsbeleid dat focust op dorps-
kernvernieuwingen en inrichting van de openbare 
ruimte als ontmoetingsplek voor de bevolking.

De oude pastorie moet dus de ontmoetingsplaats voor de  
inwoners van Bossuit worden. Een ruimte voor vergaderingen 
en activiteiten. Daarnaast moet het gebouw ondersteuning  
bieden voor de aanpalende kunstkerk (voormalige Sint-Amel-
bergakerk) qua sanitaire ruimte en elektriciteitsvoorzieningen. 
Het gehele project wordt in verschillende fases opgedeeld.

In de eerste fase past men het linkerdeel van het gelijkvloers aan:
  het creëren van een grote polyvalente ruimte door het wegne-

men van de binnenmuren
  het inrichten  van een sanitaire ruimte in de voorkamer (voor 

gebruik bij activiteiten in het kerkmonument)
  het omvormen van de kelder tot een technische ruimte

In een volgende fase wordt de tuin en de omgeving rond de kerk 
zonder tijdsbestek aangepakt, maar met de belofte dat gemeen-

tearbeiders de tuin goed zullen onderhouden. De tuin zal  
fungeren als een dorpstuin met respect voor de huidige  
aanpalende begraafplaats en met mogelijkheden voor een latere 
bestemming als columbarium of begraafplaats. 

In een derde en laatste fase komt de rest van het gebouw zonder 
tijdsbestek aan bod. De startdatum van de werken is voorzien 
vanaf september dit jaar, het einde omstreeks mei 2018.

Kostprijs: 195 000 euro, waarvan 58 000 euro (of 30 procent) 
subsidies. Wordt door onze afdeling verder opgevolgd.

 De oude pastorie wordt de ontmoetingsplaats voor de inwoners 
van Bossuit.

Heraanplanten bomen in  
verscheidene wijken
Door klachten van omwonenden over zieke en te grote 
bomen, werd beslist om in verschillende wijken deze 
bomen te vellen en ze te vervangen door nieuwe exem-
plaren. Het vellen en heraanplanten werden uitgevoerd 
door de aangestelde aannemer bvba Steenhaut uit Deer-
lijk voor een bedrag van 71 560,31 euro. In de wijken De 
Ronde, Stampkotstraat, Ettenheimstraat en Molendam 
zal men starten. Wat opvalt; niet alle bomen worden  
vervangen, maar het gemeentebestuur engageert zich  
om binnen de twee jaar het tekort aan bomen te  
compenseren op een andere plaats in Avelgem. De 
plannen met het exact aantal bomen per locatie moeten 
nog worden opgemaakt. De N-VA volgt dit verder op.

Nieuws uit de gemeenteraad
Goedkeuring begroting
De gemeente Avelgem investeert 8,7 miljoen euro tot en met 
2018, het jaar van de volgende gemeenteraadsverkiezingen. 
Enkele in het oog springende doelstellingen:

  Tennisclub TC Avelgem krijgt een vierde tennisveld.  
Kostenraming: 75 000 euro. Werkelijke kostprijs 105 000 euro.

  Het dak van de Sint-Martinuskerk wordt hersteld.  
Kostprijs: 900 000 euro.

  Meerdere wegen, voet- en fietspaden worden hersteld. Kostprijs: 770 000 
euro.

  De Onze-Lieve-vrouwstraat en de Ruggestraat worden vernieuwd.  
Kostprijs: 340 000 euro.

  Het Avelgemse netwerk van trage wegen wordt verder afgewerkt.  
Kostprijs: 200 000 euro.

  De stationsbuurt wordt vernieuwd. Kostprijs: 1,2 miljoen euro.
  De aanleg van een collector en gescheiden rioolstelsel in de omgeving van 

de Bos- en Knobbelstraat en de Bevrijdingslaan. Kostprijs: 3,8 miljoen 
euro.



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /
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