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Voorwoord voorzitter
Beste inwoner,

Sterke vrouwen Jolien Lootens en Sofie
Vanhoutte kiezen voor N-VA

Op 14 oktober hebben we een
afspraak met U. De N-VA is ervan overtuigd dat we nodig zijn
in Koekelare. Onze ploeg zet
met Jolien Lootens een jonge,
ambitieuze en talentvolle vrouw
aan de kop van ons peloton en
gaat voor verjonging, deskundigheid, geloofwaardigheid en
identiteit!
Het DNA van Koekelare is
samengesteld door een mix
van politiek en de zuurstof van
de vele organisaties die onze
gemeente doen bruisen. Ook de
handelaars, die moeten opboksen tegen webwinkels, geven
een identiteit aan onze mooie
gemeente. De N-VA zal dan
ook deze dynamiek steeds voor
het volle pond ondersteunen
en zal er terdege rekening mee
houden in haar programma.
Claude Prinzie
Voorzitter N-VA Koekelare

N-VA Koekelare zet met Jolien Lootens en Sofie Vanhoutte twee sterke dames
op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.
Jolien Lootens woont in Koekelare, is 25 jaar
en studeerde rechten en notariaat in Leuven.
Ze werkt bij een retailer als expansie-manager.
Jolien zal de kopvrouw zijn van N-VA Koekelare voor de komende verkiezingen in oktober.
Sofie Vanhoutte woont in De Mokker, is 43
jaar en werkt als inclusiecoach bij vzw Krijtlijn. Ze biedt aan kinderen en jongeren met
een beperking workshops aan rond het (her)
ontdekken van hun talenten. Sofie is tevens de
auteur van de boeken Sofie rolt door het leven
en Boem!! Explodeer, Implementeer, Transformeer. Sofie wordt ook wel eens "Fire on wheels"
genoemd vanwege de wielen van haar rolstoel
en haar ambitieuze kijk op de wereld.

Met een krachtig bestuur naar de verkiezingen
Ondertussen zijn we al een heel stuk gevorderd met onze lijst en de opmaak van ons
verkiezingsprogramma. Met ons bestuur zullen we de komende maanden nog veel
werk moeten verzetten. Wil je ons helpen? Stuur een mail naar koekelare@n-va.be of
schrijf je in via de website N-VA Koekelare.

Veilig thuis in een welvarend Koekelare

Beide dames versterken de lijst van N-VA
Koekelare en zullen een prominente rol spelen
in de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Ze zijn er allebei alvast overtuigd dat de
verandering werkt in Koekelare en willen
daartoe bijdragen. Op bladzijde 3 van dit blad
stellen beide dames zich uitgebreid aan u voor.
Het bestuur van N-VA Koekelare deelt tevens
mee dat ze de eerdere aankondiging van
december 2017 over zijn lijsttrekker herroept.
Het bestuur kiest resoluut voor geloofwaardigheid en identiteit en werkt verder voor
Koekelare, Zande, Bovekerke en De Mokker.
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Wegeniswerken centrum Koekelare
De wegen- en rioleringswerken in de Sterrestraat (tussen de Zuidstraat en de Nieuwstraat), de Oostmeetstraat (tussen de Sterrestraat en het kruispunt met de Noordomstraat) en de Stationsstraat verlopen in
verschillende fasen.
De eerste fase -de werken in de Stationsstraat- is ondertussen afgerond. De nutsvoorzieningen
gingen ondergronds en er kwamen nieuwe voetpaden. Daarbij werd het kruispunt Stationsstraat-Noordomstraat ook onder handen genomen.
Ondertussen zijn de werken aan het knooppunt Sterrestraat/ Oostmeetstraat/ Zuidstraat/
Dorpsstraat volop bezig. Na de aanleg van de riolering worden de rijweg en de voetpaden afgewerkt. Deze werken zouden, zonder tegenslagen, tegen het bouwverlof klaar zijn.

700 000 euro voor het oud
gemeentehuis
Vlaams minister-president Geert Bourgeois is ook
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed. In die
hoedanigheid kende hij een premie toe van ruim
737 000 euro voor de restauratie van de brouwerswoning in Koekelare.
“De ‘nieuwe brouwerswoning’
in Koekelare is rond 1900
gebouwd en is sinds 1974 het
gemeentehuis van Koekelare.
Met de herbestemming tot
gemeentehuis is het gebouw
gaaf bewaard. De buitenkant
van het gemeentehuis wordt
gerestaureerd waaronder de
daken, de gevels en het buitenschrijnwerk”, legt minister-president Geert Bourgeois
uit.

Cottage buiten de kust

De brouwerswoning is een
ruim herenhuis, ontworpen
door de Brugse architect
Charles Dewulf. De woning
is opgevat als een eclectische bel-etagewoning met
cottage-elementen en is een
uitzonderlijk voorbeeld van
de toepassing van cottagestijl
buiten de kustzone. De sierlijke achtergevel is naar het
parkdomein van de vroegere

Het ruime herenhuis is getuige van het economische succes van de brouwerij en vormt
een visueel en historisch
geheel met de al beschermde
‘oude brouwerswoning’ en de
brouwerij Christiaen verderop.
Het gemeentehuis maakt
onderdeel uit van het in 1981
beschermde dorpsgezicht
‘brouwerswoning Christiaen
met omgeving’. Het gemeentehuis zelf werd in 2012
beschermd als monument.

Hallo, Sofie hier!

Beste Koekelarenaar,

Ik kom uit Zedelgem, maar woon sinds twee
jaar in Koekelare en ben van plan hier nog lang
te blijven.
En oh ja...ik ben rolstoelgebruikend ‘believer’ in
inclusie.
Naïef denkt u? Wel, ik geloof van niet !

Sta mij toe om mezelf even kort voor te stellen. Ik ben geboren in Torhout op 10 september 1992. Mooie herinneringen heb ik overgehouden
aan ik de lagere school in Bovekerke en de vier daaropvolgende jaren
in het Sint-Martinusinstituut, om af te sluiten met twee jaar college in
Torhout. Daarna studeerde ik rechten en notariaat aan de KU Leuven.
Notariaat heb ik gekozen uit passie voor de vastgoedwereld.

Met ambitie in de arena

Momenteel werk ik als expansiemanager bij een supermarkt. Ik (be)
zoek potentieel interessante gronden/panden en woon vergaderingen
bij met eigenaars, overheden en buurtbewoners met het oog op een
bouw- en exploitatievergunning.

Na lang twijfelen of politieke ambities wel te
rijmen vielen met mijn werk binnen Krijtlijn,
besloot ik om zelf in de arena te stappen. Mijn
ambitie is om thema's als inclusie zoals ze
bedoeld worden om te zetten in de praktijk. Als
politica kan ik de vinger aan de pols te houden
en constructief meewerken aan de realisatie van
mijn ambitie.

Waarom N-VA?

Omdat ik geloof dat er flinke switchen moeten
gemaakt worden om inclusie te realiseren zoals
het bedoeld is.
Omdat mijn visie het meeste strookt met deze
van N-VA.
Aan wie wil meer wil weten waarom ik in de
politiek stap en waarom ik voor de N-VA kies,
stel ik voor dat we eens afspreken voor een
babbel van mens tot mens.

Maaltijddienst gaat elektrisch
Sinds kort worden de maaltijden van de maaltijddienst van
het sociaal huis bedeeld met
een 100 procent elektrische
wagen. De aankoop van de
wagen en de zonnepanelen die
vorig jaar gelegd werden op
het dak van het sociaal huis,
maken het sociaal huis een
stuk milieuvriendelijker. Met
N-VA Koekelare vinden we
het dan ook erg
belangrijk dat
hierop ingezet
wordt!

Sociaal huis wordt zorgpartner van Pelicano
De vzw Pelicano zet zich in voor kinderen die in armoede leven in ons land. Elk kind heeft recht op dezelfde kansen!
Scholen en OCMW’s zijn zorgpartners die, zonder ingewikkelde procedures, kunnen beschikken over een budget dat
ze volgens eigen inzichten te besteden. Dat budget wordt ingezet om de kinderen voldoende voedsel, gezonde leefomstandigheden, degelijk onderwijs en een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden. De fondsen worden ingezameld via
activiteiten, sponsoring en schenkingen. N-VA Koekelare was dan ook direct overtuigd om dit initiatief te steunen.

koekelare@n-va.be

Jolien Lootens

Bij deze dus!

brouwersfamilie gericht. De
trappenhal biedt een mooi
zicht op dit park. Het interieur van het monument is gaaf
bewaard. Sinds 2011 is links
van het gebouw een nieuwe
vleugel door de gemeente in
gebruik genomen.

Historisch geheel

Sofie Vanhoutte

Ik groet U niet links...
ook niet rechts, maar
Averechts.
Sofie

Politieke kinderschoenen

Op politiek vlak sta ik nog in mijn kinderschoenen, al moet het gezegd
dat mijn Vlaamse! politieke achtergrond steeds belangrijk geweest is.
Mijn geliefde grootvader Etienne Lootens-Stael was dé fiere burgemeester van Koekelare van 1954 tot 1971. Hij zetelde tussen 1965 en
1972 ook als volksvertegenwoordiger in het parlement voor de Volksunie.
Ook mijn "courageuze mémé" Maria-Magdalena Ampe waagde haar
kans in de politiek en werd schepen van Cultuur van 1977 tot 1982.
Vader Filip zetelde twaalf jaar als gemeenteraadslid in Diksmuide.
De keuze voor een Vlaamsgezinde partij ligt dus voor de hand. Daarbij
aansluitend geloof ik in de verandering die onze partij voor ogen heeft.
Verandering is broodnodig in Koekelare. Als jeugdige en enthousiaste kandidate wil ik samen met jullie opnieuw een dynamische "schwung" brengen in Koekelare, zowel op het vlak van sport, cultuur als
handel. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we
dit samen kunnen realiseren!
Met warme groet,
Jolien

Nieuwe terreinen en
terras voor TC De Mote
Enkele van de oudste tennisvelden en het terras van
het clubhuis van TC De Mote zijn onder handen
genomen. Frans Dereeper, bestuurslid N-VA en TC De
Mote , poseert trots bij de nieuwe infrastructuur.

Veilig thuis in een welvarend Koekelare
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Haal de Vlaamse Leeuw

Vlaanderen.
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Waar Vlamingen thuis zijn.
Waar u thuis bent.
Het land van de koers, van de
flandriens en van de leeuwenvlaggen
aan de meet.
Waar elke kerktoren zijn
eigen muziekfestival heeft.
Waar mensen op vrijdagavond
aanschuiven voor frietjes en op
zondagochtend voor koffiekoeken
en pistolets.
Een gastvrij land dat houdt van
gedeeld plezier en van lekker eten
in goed gezelschap.
Toon dat u thuis bent in Vlaanderen.
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja,
waarom niet, uw dorpskoers.
Uw vlag, uw thuis.

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw
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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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