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Woord van de voorzitter

Beste inwoner van Koekelare
Als nieuwe voorzitter van N-VA Koekelare kijk ik uit naar een  
boeiend jaar 2018. Samen met úw inspraak zal N-VA Koekelare  
een ambitieus en vooral realistisch programma samenstellen om 
het welzijn van alle inwoners nog meer te verbeteren.

Als Klein Pierke in een coalitie grootse realisaties verwezenlijken is een verdienste! 
We hebben bewezen dat uw stem er toe doet. U leest verder in ons blad welke voor-
uitgang we hebben gemaakt op onder meer het gebied van Openbare Werken, nieuws 
uit het Sociaal Huis en de overname van het dienstenchequebedrijf Koelibri.

Verder wens ik ieder van u een  prettige kerst en een fijn 
en veilig eindejaar. Nodig misschien eens een eenzame uit, 
want iedereen telt mee in Koekelare!

  Zaterdag 13 januari: 
Nieuwjaarsfeest N-VA 19u30

De Nekkerhal - Mechelen
Naar jaarlijkse gewoonte leggen 
we een bus in. Kostprijs is 12 euro 
per persoon. 

Inschrijven via mail of telefonisch 
vòòr 07/01/2018 bij volgende 
bestuursleden:
Devrome Marc: 
marc.devrome@n-va.be 
0471/395.488
Dereeper Katrijn: 
katrijn.dereeper@n-va.be 
Prinzie Claude:
claude.prinzie@n-va.be 
Hosten Lindsey: 
lindsey.hosten@n-va.be 
Deelname is bevestigd na storting 
op rekeningnummer BE45 6528 
3034 0189 met vermelding van 
naam.

Zondag 21 januari 10u-12u30: 
Nieuwjaarsreceptie  
N-VA Koekelare
Zaal de Mokkernaere
Lekestraat 42 – 8680 Koekelare

NOTEER ALVAST IN 
UW AGENDA!

  Claude Prinzie  
Voorzitter N-VA Koekelare

Het Sociaal Huis gaat groen!
Het Sociaal Huis gaat 
resoluut voor groene 
energie. Sinds enige 
tijd zijn er op het 
dak van het Sociaal 
Huis zonnepanelen te 
vinden. 

Een tijdje geleden 
stapte Koekelare in 
het burgemeesters-
convenant met als doel 
een energiezuinigere 
gemeente.  
De zonnepanelen zijn 
alvast een stap in de goede richting. Met N-VA Koekelare hopen we dan ook 
dat de gemeente het goede voorbeeld van het Sociaal Huis volgt!

  Groene energie op het Sociaal Huis

N-VA Koekelare 
wenst u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Koekelare wenst u fijne feestdagen!
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Nieuwe voetpaden in Barnestraat
De Barnestraat krijgt nieuwe voetpaden ter hoogte van 
de woningen. 

Na klachten van bewoners zal de gemeente met haar eigen 
diensten nieuwe voetpaden leggen aan de kant komend 
van de Oostmeetstraat. Betonnen dals worden niet meer 
gelegd, dit in tegenstelling tot vorige legislaturen!

Sinds 2013 komt onder ieder nieuw voetpad een 
betonfundering van 20 centimeter met daarop een vijftal 
centimeter gestabiliseerd zand. De afwerking gebeurt met 
betonklinkers, die veel duurzamer zijn dan beton. Ook 
worden voegen opgeschuurd met mortel om onkruid tegen 
te gaan. Dat is de enige correcte manier van opbouw, al 
moet je het wel weten, natuurlijk.

D’oude Pastorie krijgt nieuw terras
De N-VA is verheugd dat de werken aan D’oude Pastorie eindelijk van start gingen

Het gemeenschap zaaltje “D’oude Pastorie” in Zande 
krijgt een nieuw terras en beplanting. Na de vernieuwing 
van de dorpskern in Zande was het even wachten op de 
keuring van de nieuw aangelegde rioleringen alvorens we 
uit de startblokken konden schieten. Eerder beginnen was 
niet aan de orde, wetende dat er opnieuw ging moeten 
opgebroken worden indien iets niet in orde was met de 
afkoppeling. Openbare Werken Koekelare is van start 
gegaan onmiddellijk na de bevestiging dat alles in orde was. 
In plaats van een keermuur in metselwerk te voorzien kozen 
we voor prefab beton elementen. Voor de garage plaatsen 
we grijze blokjes van 22x22x8 centimeter, het terras wordt 
geplaatst in antraciet klinkers van 50x50x8 centimeter. Ter 
afwerking komen er een laagstammige bomen en de nodige 
bodembedekkers. Er zullen enkele zitbanken voorzien 
worden, zodat ouders hun kinderen kunnen in het oog 
houden tijdens het ravotten in de tuin. 

Volgend jaar zullen verenigingen en/of particuliere huurders van “D’oude Pastorie” kunnen genieten van een vakkundig aangelegd 
terras, aangelegd met eigen diensten!

Van de fiets op de bus
Een nieuw bushokje en fietsrekken werden geplaatst 
ter hoogte van de Eikendreef langs de Belhuttebaan. 
Schoolgaande jongeren kunnen voortaan hun fietsen 
in fietsrekken zetten in plaats van tegen de haag of op 
het voetpad.

N-VA Koekelare wenst  
u een prettige kerst!
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Hinderpremie voor 
handelaars
Onlangs startten werken in 
de Sterrestraat-Stationstraat 
en ook in de Dorpsstraat-
Oostmeetstraat. Handelaars 
die hinder ondervinden door 
de werkzaamheden, kunnen 
bij de Vlaamse overheid een 
hinderpremie van 2 000 euro 
aanvragen.

Als schepen van Openbare Werken 
en Lokale Economie zal ik de 
desbetreffende handelaars op de 
hoogte houden voor en tijdens de werkzaamheden.

Gemeente vangt Koelibri 
“Het dienstenchequebedrijf Koelibri, een 
afdeling van de huidige PWA, komt in 
2018 in handen van de gemeente. Met de 
stopzetting van de PWA-werking eind 
2017 kan de vzw niet blijven bestaan in 
haar huidige vorm. Door de oprichting van 
dienstenchequesonderneming Koelibri EVA 
(extern verzelfstandigd agenschap)-vzw, 
kortweg Koelibri, garanderen we de jobs van 
55 werknemers en de continuïteit van de 
kwalitatieve dienstverlening aan ruim 350 

  Meer info? 
Schepen Marc Devrome 0471 395 488 of Marc.Devrome@telenet.be of 
over de hinderpremie: www.vlaio.be/hinderpremie

Sociaal en duurzaam wonen
N-VA Koekelare hamert op het belang van energiezuinige woningen, ook 
die van het Sociaal Huis.

Sociaal Huis Koekelare heeft een aan-
tal eigen woningen die het verhuurt. 
Zo zijn er onder andere de woningen 
in de Wallaart. De N-VA ziet kansen 
om die woningen energiezuiniger te 
maken.

Stijgende energieprijzen verhogen het 
belang van een energiezuinige wo-
ning. De N-VA ijvert er dan ook voor 
dat er bij de woningen van het Sociaal 
Huis voldoende aandacht gaat naar 
energiezuinigheid. De hellende daken 

werden al geïsoleerd en ondertussen 
worden er ook stappen gezet om de 
resterende platte daken energiezuinig 
te maken. Dit zal alvast voor de huur-
ders een slok op een borrel schelen!

Verder gaan we voor gasaansluitin-
gen bij alle woningen. Zo kan bij 
leegstand een woning volledig omge-
zet worden naar aardgas om de hoge 
verwarmingskosten een halt toe te 
roepen. Dat komt niet enkel het mili-
eu te goede, maar ook de huurder.



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 Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en 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.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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