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Heeft u interesse om aan te sluiten bij N-VA Wichelen? Neem dan zeker contact op met onze voorzitter via eddy.leunis@n-va.be

N-VA Wichelen klaar voor 2018
N-VA Wichelen is al volop bezig met de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. En ook u kan ons
hierbij helpen, want in het volgende huis-aan-huisblad geven we u de kans om uw mening te geven over het beleid van de afgelopen
jaren. Laat ons zeker weten wat u wil veranderen en hoe u bepaalde zaken zou aanpakken.
Graag heet N-VA Wichelen geëngageerde mensen welkom in haar afdeling. Heeft u interesse om uw schouders te zetten onder de
afdeling? Bent u begaan met onze gemeente en met haar inwoners? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met
eddy.leunis@n-va.be of rechtstreeks met de andere bestuursleden.

N-VA nodigt uit
De Verandering werkt!
Wie graag in gesprek gaat met één van onze nationale boegbeelden is steeds welkom op volgende gespreksavonden.
 22 september:
Zuhal Demir om 19.30 uur in CC Nova Wetteren
 20 oktober:
Geert Bourgeois om 20 uur in Hangar 43 Dendermonde
 13 maart:
Theo Francken om 19.30 uur in CC Nova Wetteren
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11 juli in de Kapelle was groot succes
De 11 juliviering van het gemeentebestuur aan het Sociaal Huis had nauwelijks
aandacht voor de Vlaamse tradities. Nergens was er een Vlaamse Leeuw te bespeuren. Het Vlaams volkslied werd wel gebracht, maar de manier waarop deed bij veel
mensen de tenen krullen.
De schepen van Cultuur had het in zijn speech niet eens over de Vlaamse feestdag en tijdens het optreden
van Biezen stond de muziek zo luid dat gezellig keuvelen onder een tentje bijna onmogelijk was.
Misschien was Biezen gewoon niet de meest geschikte keuze om hoofdact te zijn. De vuurkunstenaars en
het vuurwerk zorgden wel voor een mooi einde. Gelukkig maakte N-VA Wichelen er wel een echt Vlaams
volksfeest van. Op zondag 9 juli was er ons Vlaams Café in de Kapelle. Een goed glas bier, veel plezier en
samenzangen tussen het publiek en de huispianist/zanger Willy Van Hee zorgden voor een onvergetelijk
feest.
De N-VA doet er alles aan om de 11 juliviering in onze gemeente een echt Vlaams karakter te geven.

Zoveelste wijziging in dossier Leopoldskazerne
Het provinciebestuur (CD&V, Open Vld en sp.a) wil al haar diensten centraliseren in de Leopoldskazerne.
Dit megalomane project heeft een prijskaartje van meer dan 100 miljoen euro. Om dit project te financieren
wil de deputatie alle provinciale gebouwen verkopen.
Zo besliste het provinciebestuur vorig jaar om het PAC Zuid te
verkopen via een algemene biedprocedure bij de notaris. Tijdens
de provincieraad van 21 juni 2017 werd opeens beslist om de
procedure te wijzigen en het PAC te verkopen door de interne afdeling ‘vastgoedtransacties’. “Het is onaanvaardbaar dat
dergelijke grote en belangrijke dossiers zo onnauwkeurig worden
voorbereid zodat ze telkens opnieuw moeten aangepast worden”,
vindt de Oost-Vlaamse N-VA-fractie.

Beslissingen al meermaals teruggedraaid

Het is niet de eerste keer dat de deputatie beslissingen terugdraait. In 2010 besliste de provincie om extra kantoorruimten
aan te kopen aan het Zuid voor 21 miljoen euro en 33 miljoen
euro te voorzien voor de renovatie, met bemiddeling van het
architectenbureau Nero. Eind 2013 werd de procedure stopgezet
en gekozen voor de Leopoldskazerne. Aan Nero werd een fikse
schadevergoeding betaald voor het geleverde werk.

de waarde van het PAC Zuid op 36 miljoen euro. Op de commissie van 15 januari 2015 bleek dat de provincie ook eigenaar kon
worden van het huidige provinciehuis en werd bevestigd dat het
huidige provinciehuis wel groot genoeg zou zijn om alle diensten
te centraliseren.

Amateuristisch dossier

“De Leopoldskazerne is veel te groot voor een afgeslankt provinciebestuur. Er zijn veel goedkopere en geschiktere opties. We storen ons vooral aan het amateurisme waarmee dit dossier wordt
aangepakt. De expertise van de diensten trekken we niet in
twijfel, wel de gebrekkige aansturing. De gedeputeerde draagt de
volledige verantwoordelijkheid voor dit dossier, niet haar diensten. De Oost-Vlaming heeft er recht op dat er zorgvuldig met
het belastinggeld wordt omgesprongen”, besluit de N-VA-fractie.

PAC Zuid is groot genoeg

Begin 2015 presenteerde de gedeputeerde op één A4 de ultieme
verantwoording dat de verhuis naar de Leopoldskazerne goedkoper zou zijn dan een verhuis naar het PAC Zuid. De verkoop van
het PAC Zuid zou 68,6 miljoen euro opleveren. Dit werd later
bijgesteld naar 50 miljoen euro en een recente schatting brengt

Quiz Je Jong II

wichelen@n-va.be

E ric Scheire
Provincieraadslid

 Datum: 17 februari 2018
 Locatie: Zaal Roggeman, Bruinbekestraat 8, 9260 Schellebelle
 Aantal personen: vier personen/ploeg
 Inschrijvingsgeld: 12 euro/ploeg
 Inschrijven: mailtje sturen naar jongnva.wichelen@gmail.com
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Bestuursleden in de kijker:

Petra De Wilde

1

Dag Petra, stel jezelf eens voor?

Mijn naam is Petra De Wilde. Ik ben 29 jaar en verpleegkundige
in het ASZ in Aalst. Mensen kunnen mij kennen van JOC Antigoon waar ik regelmatig vertoefde en ook in contact kwam met
Jong N-VA. Ik ben ook lid van wandelclub De Schooiers.
2

Hoe ben jij bij de N-VA terechtgekomen?

Via Evi Rasschaert. Een aantal jaar geleden sprak ze me in het
jeugdhuis aan of ik interesse had om in de politiek te stappen.
3

Welke lokale thema’s houden je bezig?

Als verpleegkundige ben ik vooral begaan met zorg en welzijn.
Ik volg dit dan ook op de voet.
4

Wat zijn jouw politieke ambities?

Politiek is me niet in de schoot geworpen, het is een eigen bewuste keuze geweest. Daarom wil ik op een rustige manier mijn
beginnende politieke carrière uitbreiden.
5

Wie is jouw grote voorbeeld?

Theo Francken. Hij durft zeggen waar het op staat en doet wat
hij belooft. Ook voor Helga Stevens heb ik veel respect, als persoon met een beperking in de politiek. Dat is durven!

100 km stappen
voor goed doel
Tijdens het tweede weekend
van augustus stapten acht
Jong N-VA’ers van over heel

Vlaanderen de Dodentocht ten
voordele van Kinderkankerdag.
De jongeren, waaronder Evi
Rasschaert, voorzitter van Jong
N-VA Wichelen, lieten zich
hierbij sponsoren per afgelegde
kilometer.
Zes van de acht Jong N-VA’ers
wandelden de tocht uit, waardoor er een mooie som geld ingezameld werd. “We zamelden
8238,55 euro in. Met dat geld
kan de organisatie van Kinderkankerdag busvervoer (heen en
terug) vanuit alle oncologische
centra van België, lunchpakketten voor alle aanwezigen en het
geheel van veiligheid en medische omkadering financieren”,
legt Evi Rasschaert uit. Ook zij
haalde de eindstreep.

Jozef Uyttendaele

1

Dag Jozef, stel jezelf eens voor?

Mijn naam is Jozef Uyttendaele. Ik ben 49 jaar en woon in de Bruinbeke. Ik neem de zorg voor mijn beide ouders op mij. Verder ben
ik een groot duivenliefhebber en bestuurslid bij Vriendschap Door
Duiven. Ik was vroeger ook lid van voetbalclub SOS Schellebelle.
2

Hoe ben je bij de N-VA terechtgekomen?

Ik kan me helemaal vinden in de N-VA-standpunten. Via Ivan Vergult
ben ik in contact gekomen met N-VA Wichelen. Ik wil met deze toffe
en sterke bestuursploeg echt zorgen voor verandering.
3

Welke lokale thema’s houden je bezig?

Als lid van de milieuraad wil ik zorg dragen voor onze natuur. Ik
wens ook meer aandacht voor de ouderen en mindervaliden in onze
gemeente. Daarnaast moet er werk gemaakt worden van een sporthal
en voldoende veilige speelterreinen voor onze jeugd.
4

Wat zijn jouw politieke ambities?

Mijn grootvader was vroeger gemeenteraadslid in Schellebelle en
het zou leuk zijn mocht ik voldoende stemmen halen om in zijn
voetsporen te treden.
5

Wie is jouw grote voorbeeld?

Ik heb veel respect voor Ben Weyts en Theo Francken, omdat
ze zorgen voor belangrijke veranderingen binnen hun domein.

N-VA-gemeenteraadsleden geven
duidelijkheid

Tijdens de gemeenteraad van juni werd de vraag gesteld of er
bij het toekennen van parkeerplaatsen voor mensen met een
beperking ook controle is bij het ge- of misbruik van deze
parkeerplaatsen. De burgemeester slaagde er opnieuw in om een
spelletje blufpoker te spelen tijdens zijn antwoord. Volgens hem
worden deze parkeerkaarten in onze politiezone gecontroleerd
via de ANPR-camera’s. Deze camera’s kunnen nummerplaten
lezen en zijn verbonden met een databases. Dat onze burgemeester niet altijd de juiste uitleg geeft tijdens de gemeenteraad
wordt stilaan een traditie. Gelukkig waren onze N-VA-gemeenteraadsleden bij de pinken en wezen ze hem erop dat geen enkele
parkeerkaart gekoppeld is aan een nummerplaat of een database.
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand
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De Vlaamse economie groeit
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Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen
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op onverdoofd slachten

www.n-va.be/deveranderingwerkt
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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