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We wensen alle Wachtebekenaren een  
voorspoedig en gezond 2018
Hou alvast zaterdagavond 18 maart vrij in jullie agenda voor het 
4de palingfestijn van N-VA Wachtebeke. Iedereen welkom! 

Het palingfestijn zal doorgaan in het Cultuurhuis Safarken.  
Eind januari volgt een uitnodiging.

Rudy Lootens in partijraad
Op 16 oktober werd Rudy Lootens verkozen door de N-VA-leden van de 
regio Gent-Eeklo tot vertegenwoordiger in de partijraad voor de komende 
drie jaar. Dit is één van de belangrijkste N-VA-bestuurorganen die toezien 
op de werking van de partij. 

Rudy Lootens is van bij de opstart in 2011 
van N-VA Wachtebeke een heel actief 
bestuurslid. De eerste jaren beperkte hij 
zich tot de werking van N-VA Wachtebeke 
en sinds een drietal jaar is hij ook de 
vertegenwoordiger van Wachtebeke in het 
Arrondissementeel Bestuur. Zijn engagement 
en inzet voor de partij worden tot ver over 
de gemeentegrenzen gewaardeerd. Meer dan 

70 procent van de aanwezige leden uit het 
arrondissement Gent-Eeklo koos Rudy uit 
als één van hun vertegenwoordigers in de 
partijraad van de N-VA. 
Het bestuur en de leden van N-VA 
Wachtebeke zijn bijzonder fier op deze 
erkenning en wensen Rudy veel succes toe in 
zijn nieuwe rol!

Palingfestijn 

2018

Kom ons N-VA-team versterken
Heeft u interesse om het gemeentelijk beleid mee vorm te geven in plaats van het te ondergaan?  
In het kader van de lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 zoeken  
we nog een aantal gemotiveerde mannen en vrouwen om ons team te versterken. 

En uiteraard kijken we ook uit naar uw ideeën en voorstellen om ons verkiezingsprogramma  
2019 – 2024 mee vorm te geven. 

 Interesse? 
Contacteer Rudy Vande Velde via mail rudy.vandevelde@n-va.be of gsm 0476/46 83 75  
voor een kennismakingsgesprek. 
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Regulariseer zonevreemde sport- en recreatieterreinen
De N-VA stelt een regularisatie voor van de zonevreemde sport- en recreatieterreinen in Wachtebeke.  
Het plan dat de meerderheid doordrukte, zal minstens 613 000 euro kosten. Verspild geld, vindt de N-VA. 

Het huidige gemeentebestuur wil het sportpark van De Ber-
gen verdubbelen. In de gemeentebegroting wordt 200 000 euro 
vrijgemaakt om landbouwgronden aan te kopen en 400 000 euro 
voor een nieuw kunstgrasveld. De plannen kosten 13 000 euro. 
Voor de parking en andere kosten om het aangekochte terrein te 
ontwikkelen is nog geen budget voorzien. 

Rudy Vande Velde : “Blijkbaar zit ons gemeentebestuur op een 
berg geld. De plannen zullen minstens 613 000 euro kosten. Aan 
de andere kant wordt de dorpskernvernieuwing weer eens uitge-
steld wegens gebrek aan geld.“

Duur wanbeheer
De aanleg van sportpark De Bergen in 2010-2011 was een 
toonbeeld van wanbeheer. De landbouwgronden in eigendom 
van Projectmaatschappij Jette werden geruild met 2,1 hectare 
bouwgrond in eigendom van de gemeente. Op haar landbouw-
gronden mocht die maatschappij zonder enig bestek, lastenboek 
of vergelijkende prijsofferte een sportpark bouwen. 

De week na de ruil werden de verworven bouwgronden door die 
projectmaatschappij te koop gezet aan 200 euro per vierkante 
meter of meer. Volgens onze berekeningen spreken we hier over 
een ruilwaarde van minstens 2,5 miljoen euro. 

Is ons huidig sportpark 2,5 miljoen euro waard? Er werd afva-
laarde gebruikt in plaats van teelgrond, het tweede voetbalveld 
was te klein voor officiële wedstrijden, de Finse piste had geen 
fundering en geen verlichting en bij de bouw van de kantine en 
kleedkamers werden fouten gemaakt. Resultaat: de gemeente is 
al vele jaren in een proces verwikkeld.

De gemeente had zelf haar bouwgronden op De Bergen moeten 
verkopen. Met de opbrengst had ze de noden van alle sportver-
enigingen kunnen oplossen én de dorpskernvernieuwing kun-
nen financieren. We moeten vermijden dat we een tweede keer 
een foute keuze maken. We zijn vertrokken voor een bijkomende 
factuur die kan oplopen tot 1 miljoen of meer. Bovenop de 2,5 
miljoen die we in 2010-2011 hebben verkwanseld. 

Ons voorstel
Rudy Vande Velde: “Reguleer de zonevreemde sport- en recrea-
tieterreinen. Laat de paarden van de ruiterclub zitten waar ze al 
20 jaar zitten. Het paardenterrein ligt heus niet midden in het 
Heidebos. De provincie heeft onlangs naast de fietssnelweg een 
nieuw ruiterpad aangelegd. Gekker moet het niet worden. En 
met een regularisatie bieden we tegelijk rechtszekerheid aan de 
sportkampen op Kalve. Twee vliegen in één klap.
De voetbal heeft te kennen gegeven dat twee volwaardige velden 
volstaan. 

Daarnaast wordt er op de voormalige NMBS-terreinen een 
nieuw parkje met speelgelegenheid voor de kinderen aange-
legd. Daarvoor is 45 000 euro voorzien in het gemeentebudget. 
Hebben we nu ineens twee speelweides nodig op 500 meter van 
elkaar?“

De plannen doordrukken komt neer op geldverspilling. Laat 
ons focussen op de werkelijke noden van de sportclubs en de 
omwonenden. 

  5 jaar geleden gebouwd voor meer dan 2,5 miljoen 
euro. Straks nog een miljoen erbij? 

  Hier komt het stationspark: een goede zaak.

  Kafka in Wachtebeke: nieuw ruiterpad geopend, maar de 
paarden van de LRV zijn niet meer welkom;
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Buurtwegen moeten behouden blijven 
De aanhouder wint. Na tal van tussenkomsten onzentwege zal de  
buurtweg tussen Muishoeken en Bosstraat eindelijk hersteld worden  
in zijn oorspronkelijke staat. Dat zou nog deze winter moeten gebeuren. 
We volgen het verder op want voorlopig is er nog niet veel veranderd…
Ook de buurtweg in de Schoolstraat tussen de vroegere gemeenteschool en pastorie is in 
gevaar. Deze buurtweg was tot voor kort in eigendom van de gemeente en werd in 2014 ver-
kocht. De voorbije weken werd de toegang en breedte van deze buurtweg drastisch beperkt. 

En het gemeentebestuur laat begaan… Ook hier zullen we alles in het werk stellen om deze 
buurtweg in zijn oorspronkelijke staat te laten herstellen. 

Een duurzame en kwalitatieve oplossing is enkel mogelijk wanneer 
je ook nadenkt over de toekomstige invulling van het kerkplein, het 
kerkhof, de oude pastorie en het buurthuis de Zwarte Ruiter met 
bijhorende tuin.

We geven een voorzet door te citeren uit ons  
“voorspellend” verkiezingsprogramma van 2012: 
“Daarnaast willen we ook 
het buurthuis en de kerk 
van Overslag inschakelen in 
de culturele werking van de 
gemeente. Ook daar hebben we 
een infrastructuur waar we als 
gemeente verantwoordelijkheid 
voor dragen en die we 
moeten onderhouden. Deze 
infrastructuur wordt onderbenut. 
De kerk kan de perfecte invulling 
vormen voor de nood aan een 
grotere ruimte van meer dan 200 
vierkante meter voor culturele 
manifestaties en optredens. 

We zullen sowieso in de komende 
jaren een andere invulling 
moeten zoeken voor de kerk van 
Overslag. Beter dan leegstand 
en verkrotting is een zinvolle 
invulling met respect voor de 
religieuze historiek van de kerk. 
We zien in de combinatie van 
de kerk, het buurthuis en het 
kerkplein de mogelijkheid tot 
een “culturele” site die Overslag 
een nieuwe dimensie kan geven. 
De kerk kan gebruikt worden 

voor grotere manifestaties of 
tentoonstellingen. Het buurthuis 
is de ontmoetingsplaats na de 
manifestaties en het kerkplein 
kan als parkeerplaats gebruikt 
worden. 

Om dit concept aantrekkelijk te 
maken moet het kerkplein wel 
serieus aangepakt worden (lijnen 
voor parkeerplaatsen, integreren 
van groen en kunst,…) en 
ook het buurthuis moet 
aantrekkelijker gemaakt worden 
en aangepast aan de noden 
van een ontmoetingscentrum. 
Door polyvalent gebruik 
van het buurthuis kan de 
rendabiliteit gemaximaliseerd 
worden: ontmoetingsruimte 
na manifestaties, 
ontmoetingscentrum in de 
week voor tal van verenigingen 
of organisaties (ook 
seniorenwerking), stopplaats 
voor dorstige en hongerige 
fietsers (prachtige tuin), eerste en 
plechtige communies, …”

  Vroeger een volwaardige buurtweg, 
nu nog prikkeldraad

  De herbestemming van de kerk 
moet samen met het buurthuis en 
het kerkplein worden bekeken

Kerk Overslag: geen halve oplossingen
Enkele weken terug startte een herbestemmingsproject voor de kerk van Overslag. De N-VA vindt het 
positief dat alle inwoners mogen meedenken aan oplossingen. Maar het zou fout zijn om die participatie te 
beperken tot alleen de kerk. 



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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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