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KOEKELARE

www.n-va.be/koekelare
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Van droom naar daad
“Niet fantaseren, maar realiseren”, aldus  
N-VA-schepen Marc Devrome. Voor 
hem is de tijd van dromen en klagen over 
een degelijk mobiliteitsbeleid voorbij. 
Om dit te realiseren moet men een goed 
functionerende dienst Openbare Werken 
hebben. Onder leiding van Marc  
Devrome schakelde de dienst een 
versnelling hoger en de productiviteit 
nam toe. Via de N-VA investeerde de 
gemeente in een nieuwe vrachtwagen en 
graafkraan. Bovendien maakte men bud-
get vrij voor klein materiaal. “De kracht 
van verandering moet erin bestaan u te 
laten ervaren dat er iets beweegt in onze 
gemeente. N-VA Koekelare timmert aan 
die weg,” zegt Marc.

Elke dag een mobieler Koekelare
De N-VA heeft dit de voorbije drie jaar 
dan ook bewezen. De Oostmeetstraat 
kreeg een nieuwe riolering en een nieuw 
wegdek. De huidige coalitie maakte 
het mogelijk om deze weg tot één van 
de mooiste straten om te toveren. Ook 
andere straten pakten we aan en de 
weggebruikers smaken deze vernieuwde 
wegen. De voetpaden van het Sint Maar-
tensplein kregen eindelijk de nodige aan-
dacht. De Wallaert werd heraangelegd 

in kleiklinkers. Het project Collector De 
Mokker bracht de N-VA ook tot een goed 
einde. Enkele bedrijven en het nieuwe 
gemeentelijke Recyclagepark zijn al op de 
nieuwe ambachtelijke zone gevestigd.

Op 4 april 2016 begonnen de werken in 
de dorpskern van Zande. Ook de tweede 
fase van de heraanleg landelijke wegen 
gaat dit jaar nog van start. Ook Hovaere-
straat, Wulfaertdijk, Scharynckweg en de 
toegangsweg naar de Lavendee staan in 
de wachtrij. 

Toekomstige ontwikkelingen
In Koekelare is er nog relatief veel onbe-
bouwde open ruimte. Dit zorgt voor veel 
nieuwe mogelijkheden. Ook ons erfgoed 
is meer dan alleen gebouwen. Naast de 
typische hoeves, herenhuizen en Hovae-
remolen zijn er de kerkwegels en zand-
weggetjes tussen de velden, die mee het 
karakter van de gemeente bepalen. Dat 
willen we zoveel mogelijk bewaren voor 
de volgende generaties. 

Dit zijn geen grote en onrealiseerbare 
projecten. We zetten gewoon in op een 
duurzaam onderhoud van wegen, voet-
paden en fietspaden.

N-VA Koekelare 
maakt werk van 
mobiliteit

Voorwoord
Beste inwoners van Koekelare,

We zijn al goed halfweg de huidige 
legislatuur. Tijd dus om even terug te 
blikken en een opsomming te geven 
van enkele nieuwe projecten. N-VA 
Koekelare wil meewerken aan de ver-
dere uitbouw van onze mooie gemeen-
te. De schepen van Openbare Werken, 
Landbouw, Patrimonium en Lokale 
Economie levert uitstekend werk. 

Ook de afgevaardigden in het Sociaal 
Huis en Plaatselijk Werkgelegen-
heidsagentschap (PWA) zitten niet 
stil. Iedereen doet zijn werk met volle 
overgave. Alle uitgevoerde werken 
weergeven, is niet haalbaar. We kozen 
er daarom enkele uit. Verder willen we 
onze mening kwijt over de erbarmelijke 
toestand van de gebouwen op het 
Kutsersplein.

Beste mensen, als partij in de meer-
derheid nemen we onze verantwoorde-
lijkheid op. Wil je met ons meewerken, 
dan kun je contact opnemen met één 
van de bestuursleden.

Bekijk ook onze website  
www.n-va.be/koekelare.

Frans Dereeper
Voorzitter N-VA Koekelare



Hier ziet u de 
realisatie van  
een fietsenpar-
king bij  
de krachtbal-
terreinen en de 
aanleg van een 
terras bij de  
tennisterreinen.

Loop naar de Maan is een 
campagne van Kom op 
tegen Kanker. De campagne 
daagt heel Vlaanderen uit 
om de afstand naar de maan 
te overbruggen. 384 450 
kilometer om precies te zijn. 

Waarom naar de maan lopen? 
We willen kanker de wereld 
uit! En daar is geld voor nodig. 
Op 23 maart is het officiële 
startschot van deze heroïsche 
onderneming gegeven en we 

blijven doorlopen tot 16 oktober 
2016. Wil je graag steunen? 
Dat kan! Zonder mensen die 
solidair zijn, krijgen we kanker 
nooit de wereld uit. Iedere 
individuele loper moet een 
minimum van 200 euro aan 
sponsorgeld bij elkaar halen 
(meer mag natuurlijk ook). 

Steunen kan via de website: 
www.loopnaardemaan.be en 
daarna lopers Tom Taveirne en 
Lindsey Hosten zoeken.

Residentie Kutsershof is een  
gebouw van het OCMW met  
8 ruime appartementen voor 
senioren. Het gebouw bevindt zich 
op het Kutsersplein. 

De buitenkant van het gebouw 
is in slechte staat, omdat de 
oorspronkelijke gevelbekleding 
niet volgens de regels van de kunst 
geplaatst werd. Daarom renoveerde 
men het gebouw in 2005. 

Toch pakte men de oorzaak van het 
probleem toen niet grondig aan. 
Ondertussen wachten we op een 
uitspraak van de rechtbank over 
de aansprakelijkheid. Omdat het 
OCMW, als eigenaar, de veiligheid 
moet waarborgen, stelde men ook 
een architect aan.

Het kostenplaatje van 350 000 euro 
was voor de N-VA veel te duur.  
Het gebouw kan niet in deze slechte 
staat blijven staan, maar zoveel 
belastinggeld spenderen, vindt N-VA 
Koekelare onverantwoord.

Er werd dan ook opnieuw met de 
architect rond tafel gezeten. Men 
besliste om de slechte delen van het 
gebouw te herstellen in afwachting 
van een uitspraak bij de rechtbank.  
Zo krijgt het gebouw toch een 
facelift met een maatschappelijk 
verantwoorde kost zonder het 
onderzoek in het gedrang te brengen.

Eerlijk beleid DC Koelibri
Nadat de voorzitter en de secretaris het 
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap 
(PWA/Dienstencheques) verlieten, stelde de 
N-VA zich kandidaat om mee te werken aan 
een eerlijk beleid. 

We hebben ons volop ingezet om al de 
personeelsleden en klanten van DC 
Koelibri tevreden te stellen. Het kernbeleid 
mee vormgeven was niet gemakkelijk. 
We moesten vaak minder populaire 
maatregelen nemen. 

Toch blikken we tevreden terug op het 
afgelegde parcours. N-VA Koekelare werkte 
met heel veel plezier samen met de andere 
bestuursleden. 

“We hebben eindelijk een eerlijk en 
financieel gezond DC Koelibri. Daar mag 
de N-VA terecht trots op zijn”, zegt PWA-
secretaris Jan Van Hulle.

Ook voor de sport doet de N-VA een inspanning

Lindsey en Tom lopen naar de maan

Renovatie residentie Kutsershof 
toch al van start?

Nieuws uit de P.W.A.

www.n-va.be/ koekelarekoekelare@n-va.be

Frans Dereeper
Voorzitter

Greta Nouwynck
Penningmeester en 
Ledenverantwoordelijke

Katrijn Dereeper
Bestuurslid
OCMW-raadslid en Lid Vast Bureau

Marc Devrome
Ondervoorzitter
Schepen van Openbare Werken,
Landbouw, Lokale Economie en
Patrimonium

Lindsey Hosten
Bestuurslid

Tom Taveirne
Bestuurslid
OCMW-Raadslid

Luc Schollier
Secretaris

Jan Van Hulle
Bestuurslid
Secretaris PWA Koekelare

Ons bestuur



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans


