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V.U.: RUDY VANDE VELDE - SCHOOLSTRAAT 11 - 9185 WACHTEBEKE

 N-VA-bestuur tijdens vergadering van december 2016. Boven v.l.n.r.: Marc Roets, Roland De Letter, Rudy Lootens,  Patrick Cools, Sabine 
De Frenne en An Delen. Onder v.l.n.r.: Ireen De Pauw, Rudy Vande Velde en Rita De Block. Verontschuldigd: Ronny Vandenhouweele.

Palingfestijn op 18 maart: 
iedereen welkom!
Het vierde palingfestijn zal doorgaan op zaterdag 18 maart vanaf 18 uur in buurthuis 
Snoopy. Hou deze datum alvast vrij in jullie agenda. Er kan ter plaatse paling in het 
groen of stoverij met frietjes worden gegeten tegen een democratische prijs. Je kan de 
paling ook afhalen.

Maandelijks komt N-VA Wachtebeke samen. Voorzitter Rudy Vande Velde licht toe: “enkele dagen voor 
iedere gemeenteraad komen we met ons bestuursteam samen in het cultuurhuis. 
Onze vier vertegenwoordigers in de gemeenteraad en OCMW-
raad, aangevuld met vijf verkozen bestuursleden bespreken 
de agenda van de gemeenteraad en leggen vast wie waar 
zal tussenkomen. Daarnaast vullen we de agenda van de 
gemeenteraad nog aan met vier tot tien schriftelijke vragen. 
Soms hebben die te maken met de gemeentelijke actualiteit, maar 
soms willen we via een vraag ook een bepaald probleem onder 
de aandacht brengen. Zo geven we ook vanuit de oppositie het 
gemeentelijk beleid mee vorm.”

De vragen die we stellen of suggesties die we formuleren zijn 
heel divers. Het belangrijkste thema was ook in het voorbije jaar 
de verkeersveiligheid in Wachtebeke. We kunnen alleen maar 
vaststellen dat het doorgaand vrachtwagenverkeer de voorbije 
maanden is toegenomen en werkbare oplossingen uitblijven.  

Maar evengoed klagen we bijvoorbeeld de overmatige kap 
van bomen aan.  Was het werkelijk nodig dat zoveel bomen 
sneuvelden in de Stationswijk, de Warandewijk en tal van 
andere plaatsen? Ook het financieel beheer is een maandelijks 
terugkerend thema. We geloven dat er nog heel wat ruimte is tot 
besparingen via meer raamcontracten en door werkprocessen 
van bijvoorbeeld gemeente en OCMW beter op elkaar af te 
stemmen.  Dat zijn maar enkele voorbeelden uit de vele vragen en 
tussenkomsten van het voorbije jaar.

 Meer info en inschrijven kan bij: An Delen via 0494/17 99 82 of an.delen@n-va.be

 Voor al onze toegevoegde vragen en suggesties van 2016 surf 
naar: www.n-va.be/wachtebeke. De antwoorden op die vragen 
kan je terugvinden in de verslagen van de gemeenteraad op de 
gemeentelijke website www.wachtebeke.be

N-VA Wachtebeke drukt stempel op beleid

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!

N-VA Wachtebeke wenst 
iedereen een voorspoedig, 
gezond en veilig 2017!
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Bedankt, Rita en welkom, Sabine!
Sabine De Frenne volgt vanaf januari 2017 Rita De Block op als gemeenteraadslid. Rita verhuist en kan 
daardoor haar mandaat niet verderzetten. We zullen Rita en haar man Roland missen. Bedankt voor de 
jarenlange inzet! Rita hee�  ons alvast verzekerd dat ze terugkomt voor ons jaarlijks palingfestijn. En met 
Sabine staat een geëngageerde opvolgster klaar. 

Sabine is al 26 jaar gehuwd met Peter Lardenoit en samen 
zijn ze de trotse ouders van Nicolas, intussen een flinke 
tiener. Haar expertise en interesse liggen vooral in de 
sociale thema’s. Ze werkte 17 jaar lang als zorgkundige 
in het woon- en zorgcentrum Moervaartheem. Daarna 
heeft ze haar grenzen verlegd naar Focus-plus in Gent , 
waar ze intussen ook al 7 jaar met hart en ziel werkt als 
ADL-assistente. Dit is een dienst zelfstandig wonen voor 
personen met een motorische beperking en we helpen 
die mensen om volwaardig te kunnen participeren in de 
maatschappij.

Haar favoriete sporten zijn tennis en zwemmen, zowel 
actief als passief.  Daarnaast fietst ze ook dolgraag in de 
natuur en gaat ze graag op reis. Ze heeft ook twee 
schattige Thaise poezen.

N-VA wil ANPR-camera’s

Meerderheid komt tot inkeer
Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 was de N-VA de enige partij die het 
installeren van een ANPR-netwerk volmondig verdedigde. 

Dergelijke camera’s werken met num-
merplaatherkenning en de gegevens 
worden gekoppeld aan een database. 
Op die manier kunnen onder andere 
gestolen wagens, geseinde voertuigen, 
niet verzekerde of niet gekeurde wa-
gens worden teruggevonden. Ze helpen 
dus in de strijd tegen criminaliteit. 

Ook kunnen ze de verkeersveiligheid 
verhogen, omdat verbonden camera’s 
een vorm van  trajectcontrole vormen. 
Je kan dus de gemiddelde snelheid over 
een bepaald afstand vaststellen wat nog 
een stuk efficiënter is dan flitscame-
ra’s. De camera’s kunnen ook worden 
ingezet als een soort van vrachtwagen-

sluis om doorgaand vrachtwagenver-
keer in de dorpskern te weren. 

Toen de N-VA dit agendeerde in 
september 2013 werd het door alle 
andere partijen weggestemd.  Intussen 
draait het gemeentebestuur beetje bij 
beetje bij: de politiezone Puyenbroeck 
installeerde in 2015 camera’s aan een 
aantal invalswegen om criminaliteit 
en verkeersfraude tegen te gaan. Dit 
najaar heeft Lochristi aan de gemeen-
te Wachtebeke gevraagd om samen 
trajectcontrole in te voeren op de 
dodelijke N449 tussen Zaffelaere en 
Wachtebeke. Nu nog trajectcontrole op 
andere invals- of doorgangswegen (vb. 

Walderdonk) en de camera’s inzetten 
om doorgaand vrachtwagenverkeer te 
weren. Voortschrijdend inzicht kan 
soms jaren duren.

Fusies van gemeenten: vloek of zegen? 
Onze Wachtebeekse N-VA-bestuursploeg is voorstander van een verstandige fusie. Het versnipperde landschap aan steden 
en gemeenten zorgt ervoor dat veel gemeenten, waaronder Wachtebeke, met moeite hun operationele kosten kunnen dek-
ken. Er is dus bijzonder weinig financiële ruimte om te investeren, tenzij men zware leningen aangaat. Bij een verstandige 
fusie worden expertise en middelen gebundeld en zijn er minder politieke mandaten. Maar een lokale dienstverlening voor 
de burgers moet behouden blijven. Verstandig fuseren, betekent dus minder politici, maar niet minder dienstverlening.

Wist je trouwens dat fuserende gemeenten 500 euro/inwoner aan financiële middelen ontvangen? Alleen al voor Wachtebe-
ke is dat zowat 4 miljoen euro. Daarmee kunnen heel wat broodnodige investeringen uitgevoerd worden.

Voelt u het 
kriebelen? 
Wil u ook graag de toekomst van 
Wachtebeke mee vorm te geven? 
We zoeken geëngageerde 
Wachtebekenaren die willen 
participeren om ons N-VA-
bestuurs- en vrijwilligersteam 
te versterken. 

Park Snoopy: zet dat hekken open!
Het kerkplein van Overslag is een kale asfaltvlakte. Maar gelukkig hebben we nog buurthuis Snoopy 
waarachter een mooie parktuin ligt. Probleem is echter dat het hekken bijna altijd toe is. 

Er is in de voorbije jaren geïnvesteerd in een aantal speeltoestellen 
alsook een petanquebaan, maar het is vooral om naar te kijken, 
gebruiken kan niet. Tenzij je over en weer naar Wachtebeke-dorp 
wil rijden om een sleutel te halen en terug te brengen. Kafka in 
Wachtebeke? Nochtans heeft de gemeente Wachtebeke een 
subsidie van bijna 150 000 euro ontvangen voor het project 
‘dorpshuis voor Overslag’ maar met gesloten deuren en hekkens 

kun je vooralsnog niet spreken van een volwaardig dorpshuis met 
park. De N-VA vraagt om het hekken open te laten zodat de 
Wachtebekenaren kunnen genieten van de mooie parktuin. 
Bovendien wil de N-VA ook dat de mooie bomen blijven staan. 
Er worden vandaag al veel te veel bomen gekapt in onze gemeente 
en achteraf verloopt de vervanging maar povertjes.

Zal de dorpskernvernieuwing afgewerkt zijn tegen eind 2018?
Toen het nieuwe gemeentebestuur in 2013 het 
meerjarenplan voorstelde zou fase twee van de 
dorpskernvernieuwing afgewerkt worden in 2014 
en 2015. Fase 3 zou aansluitend uitgevoerd worden 
in 2016 tot 2018. De dorpskernvernieuwing zou dus 
volledig afgewerkt worden binnen de bestuursperiode 
van zes jaar. Tijd om eens een stand van zaken op te 
maken. 

De werken van fase 2 zijn eind 2016 eindelijk van start gegaan 
terwijl ze eigenlijk dan al moesten afgewerkt zijn. En in de 
allerlaatste versie van het meerjarenplan, voorgesteld in 
december 2016, zien we dat fase 3 al minstens zal duren tot 2020.  

Vorig jaar zei de N-VA het al: de dorpskernhernieuwing is een 
processie van Echternach. Wie wil er in die omstandigheden 
een zaak opstarten in de Wachtebeekse dorpskern? We hebben 
altijd gepleit voor de korte pijn in plaats van werken in drie fases 

gespreid over tien jaar. Het is goedkoper en minder storend voor 
de handelaars en burgers van Wachtebeke-centrum.

 De N-VA-vertegenwoordigers in de gemeenteraad en OCMW-raad.  
V.l.n.r.: Rita De Block, Sabine De Frenne, Rudy Vande Velde, Ireen De 
Pauw en An Delen. Rita De Block nam afscheid eind 2016 en wordt 
vervangen door Sabine De Frenne.

 Dorpshuis met park in Overslag: zet dat hekken open!

 Interesse? 

Neem contact op met Rudy 
Vande Velde via 0476/46 83 75.
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n-va.be/deveranderingwerkt

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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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