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Uitbreiding kinderopvang De buidel
N-VA Koekelare steunt de uitbreiding van kinderopvang De Buidel. De 
kinderopvang helpt veel Koekelaarse gezinnen uit de nood en de vijftig 
bijkomende plaatsen zijn meer dan welkom. Toch is er nog een groot 
probleem voor de ouders en hun kinderen tijdens vakanties. Vaak is de 
kinderopvang dan gesloten en begint de zoektocht naar alternatieven. 
De N-VA wil ook hier een oplossing voor zoeken.

Kinderopvang De Buidel sluit in de 
zomervakantie gedurende drie weken. 
Kinderen tussen drie en vijf jaar kunnen 
nergens terecht, waardoor heel wat wer-
kende ouders genoodzaakt zijn hun verlof 
in die periode in te plannen. Voor wie dit 
niet mogelijk is, begint het puzzelwerk. 
Grootouders gaan vaak zelf nog werken of 
wonen te ver weg.  

De speelpleinwerking is pas toegankelijk 
vanaf vijf jaar, wat begrijpelijk is, want 
niet elk kind is zindelijk op drie jaar. Drie 
weken op kamp sturen, is voor veel ouders 
financieel niet haalbaar.
 
De N-VA keek even hoe onze buur-
gemeenten dit probleem aanpakken. 

In Ichtegem is er in juli en augustus 
speelpleinwerking vanaf drie jaar en de 
buitenschoolse opvang blijft er gans de 
vakantie open (met uitzondering van 
feestdagen). In Diksmuide zien we dat er 
tijdens het bouwverlof, zoals bij ons, een 
collectieve sluiting is, maar dan kunnen 
alle kinderen vanaf drie jaar terecht in 
de speelpleinwerking. In Gistel zien we 
dat de BKO de ganse zomer open is, met 
uitzondering van feestdagen.

Ook het aanbieden van een warme maal-
tijd op woensdag en tijdens de vakanties 
zou een grote meerwaarde zijn. In Diks-
muide worden warme maaltijden aan-
geleverd door een traiteur en daar wordt 
gretig gebruik van gemaakt.

Op naar 2017 én 
2018!
Alweer is er een jaar voorbij. Een 
jaar waar weer heel wat gebeurde 
in onze gemeente en in de rest 
van de wereld. Er resten ons nog 
twee jaar in deze legislatuur waar 
ook nog een paar heel belangrijke 
werken gepland zijn en waar we 
ons blijven inzetten voor onze 
prachtige gemeente.

De verkiezingen van 2018 komen 
ook al dichterbij. Voor de N-VA 
zal het kijken zijn of we beloond 
worden voor het geleverde werk. 
Een goed resultaat neerzetten 
en nog beter doen is ons doel. 
Er werd al veel gerealiseerd met 
minder middelen dan in het ver-
leden dankzij onze schepen van 
Openbare Werken. 

Gemotiveerde mensen, die iets 
willen betekenen in de politiek 
van Koekelare zijn welkom en 
kunnen zich melden bij mij of de 
bestuursleden. 

U kan ons vinden op de kerst-
markt van 17 december en op 
onze eindejaarsreceptie op  
18 december. Op 14 januari 
is er ook het nationaal N-VA-
nieuwjaarsfeest in de Nekkerhal 
in Mechelen.

Verder wens ik iedereen een goed 
eindejaar en een vreugdevol en 
gezond 2017!

Frans  
Dereeper 
Voorzitter

N-VA Koekelare  wenst iedereen  
prettige eindejaarsfeesten!
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Zet uw schouders onder N-VA Koekelare! 
Met ons bestuur zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Hierbij 
kunnen we uw inbreng en engagement goed gebruiken. Voelt u zich geroepen, aarzel dan niet om met ons contact op te 
nemen via koekelare@n-va.be

Tweede fase landelijke 
wegen gestart
Onlangs startte de tweede fase van de vernieuwing 
van de landelijke wegen. 

Sinds de aanvang van deze legislatuur opteert onze 
N-VA-schepen om verschillende straten in één keer aan te 
pakken om zo de kostprijs te drukken. Momenteel zijn er wer-
ken in de Hovaerestraat, de Wulfaertdijk, de Scharynckweg en 
de toegangsweg tot de Lavendee.

Veilig fietsen langs nieuwe fietspaden
Langsheen de Kortemarkstraat wordt ondertussen 
een nieuw fietspad gecreëerd. Dit dubbelrichtings-
fietspad is gescheiden van de weg en biedt fietsers 
een veilige verbinding met Edewalle. 

Tijdens deze legislatuur werd ondertussen ook het fietspad 
tussen Koekelare en Moere gerealiseerd. Nu het fietspad volop 
in gebruik is, kwamen er door de buurtbewoners wat proble-
men aan het licht. Ter hoogte van huisnummer 72 splitst het 
fietspad zich op. 

Veel fietsers merken dit niet op en blijven tegen de richting 
rijden met alle gevolgen vandien. N-VA Koekelare vindt vei-
ligheid erg belangrijk en ijverde voor dat er een betere aandui-
ding. Deze is ondertussen uitgevoerd.

Koekelare verandert, en de inwoners gaan erop vooruit
Als schepen voel ik mij persoonlijk verantwoordelijk voor de domeinen onder mijn bevoegdheid. Ik loop 
dan ook niet weg van problemen aan openbaar domein die de veiligheid kunnen in gedrang brengen. Samen 
met een ploeg mensen zoeken we oplossingen voor pijnpunten en werken we toekomstgericht. Ik blijf me 
inzetten voor een hechte plattelandsgemeenschap, waarin de fierheid op onze gemeente culturele, religieuze 
en andere verschillen overstijgt. Wederzijds respect van de gemeente voor de bevolking van Koekelare en 
omgekeerd, daar draait het om!

Toen ik met mijn mandaat begon, vond ik heel wat plannen die 
al jaren in de vergeethoek waren geraakt en dossiers waarvan de 
knoop zo groot was geworden dat niemand nog een oplossing 
zocht. Wel, die plannen zoals het fietspad in de Moerestraat, het 
fietspad in de Kortemarkstraat en de dorpskernvernieuwing in 
Zande werden of worden nu versneld uitgevoerd. 

Ook zijn we gestart met belangrijke projecten zoals het 
heraanleggen van onze landelijke wegen, weliswaar in drie fases 
waar we konden rekenen op subsidies van het plattelandsfonds. 
De tweede fase, met name Hovaerestraat, Wulfaartdijk, 
Scharinckweg en Lavendee is volop aan de gang. Zande wordt 
heringericht als dorpskern zodat het na de heraanleg van de 
weginfrastructuur een definitieve kern kan worden voor zijn 
bewoners. Wanneer die bewoners en bezoekers zich thuis voelen 
in de dorpskern van Zande en onze gemeente dan is mijn missie 
geslaagd.

Al bij de oprichting van de N-VA Koekelare bouwde een kleine 
ploeg enthousiastelingen mee aan onze partijstandpunten 
in Koekelare. Sindsdien groeiden we uit tot een mooie 
N-VA-afdeling. Onze afdeling is goed vertegenwoordigd 
op alle beleidsniveaus. Hoewel we de kleinste fractie 
binnen de gemeente zijn, dragen wij  toch een belangrijke 
verantwoordelijkheid om te waken over duurzaam en degelijk 
beleid. 

Met een gedreven bestuur en tal van vrijwilligers blijven wij dag 
na dag hard werken aan wat beter moet. Gemeenschapsvorming, 
ondernemen en zorg worden actief aangemoedigd en 
ondersteund.

Belangrijk zijn ook de investeringen in onze sportvelden en 
accommodaties. Zo zijn volgend jaar de vernieuwingen aan 
de diverse tennisterreinen voorzien en kijken we uit naar een 
oplossing voor het krachtbal. 

In een gemeenschap dragen we allemaal onze 
verantwoordelijkheid. Ik ben een weg ingeslagen waar ik nog 
geen moment spijt van heb gehad. Mijn bevoegdheden rijmen 
perfect met de sociale betrokkenheid die ik vooropstel. Een 
leefbare gemeente waar kinderen, jongeren maar ook ouderen 
zich kunnen ontplooien en mee bouwen aan de gemeenschap 
van morgen: dat is mijn doel.

Wie denkt dat wij ons niet opnieuw zullen profileren de 
volgende verkiezingen is eraan voor de moeite. “Ieder schaap 
weet dat je stil moet zitten tijdens het scheren, dit om geen 
snijwonden op te lopen”. Welnu, het scheren zit erop. 

Nieuwe mensen worden met  
open armen ontvangen en vol  
enthousiasme gaan we 2018  
tegemoet!

Tot slot: “Accidere ex una  
scintilla incendia passim”.

Veiligheid speeltuinen verhogen
Dankzij N-VA Koekelare is er een gloednieuwe peuterspeeltuin. De 
speelzone is perfect gelegen, maar we blijven het jammer vinden 
dat er niet van de gelegenheid gebruik is gemaakt om bij de ernaast 
gelegen kleuterspeeltuin een gedeeltelijke omheining te voorzien. De 
kleuterspeeltuin ligt erg dicht bij het bos en de vijver. Ouders moeten 
natuurlijk hun kroost goed in de gaten houden, maar kinderen kunnen 
aan de aandacht ontsnappen. Daarom zou een passend, kleurrijk en 
fantasierijk hekje zeker niet misstaan tussen de speeltuin en de Mote 
enerzijds en de vijver anderzijds. Zo is er voor de ouders toch een extra 
gevoel van veiligheid.

 Marc Devrome
Schepen Openbare Werken, Patrimonium, 
Landbouw, Lokale Economie



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:     /     /


