
Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

 heuvelland@n-va.be I  www.n-va.be/heuvelland I december 2019 I nr. 2

HEUVELLAND
V.U.: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Het einde van het jaar nadert. Tijd om eens achterom te kijken. In dit huis-aan-huisblad blikken we 
samen met u terug op het voorbije jaar. Op de positieve oppositie die N-VA Heuvelland de voorbije 
maanden gevoerd heeft. Het algemeen belang van de Heuvellander stond daarbij steeds centraal.
 
Hoe we dat gedaan hebben? Door in de gemeenteraad problemen aan te kaarten en ideeën aan te 
brengen. En door op straat te luisteren naar de inwoners en mee te helpen waar mogelijk. Onze hele 
afdeling is trots op die aanpak en op het resultaat ervan. 

N-VA Heuvelland ziet erop toe dat uw belastinggeld maximaal rendeert. Want een volstrekte meerder- 
heid in het gemeentebestuur is helaas geen garantie op goed bestuur. Wij kijken alvast uit naar een 
nieuw jaar om ons werk verder te zetten en wensen u allen een zalig kerstfeest en een gezond en 
gelukkig 2020. 

Stefaan Herbout 
Voorzitter N-VA Heuvelland

De Heuvellander 
moet de vruchten 
plukken van de extra 
Vlaamse middelen.

Ivo Fonteyne
Gemeenteraadslid

Ward Dierickx
Fractievoorzitter gemeenteraad

N-VA Heuvelland ziet erop toe dat uw belastinggeld maximaal rendeert.

Prettige feesten!

Ruim 2 miljoen voor Heuvelland dankzij 
Vlaamse Regering
Onze gemeente kan de komende jaren rekenen op extra middelen  
van de nieuwe Vlaamse Regering. Het gaat over een totaal van liefst 
2,15 miljoen euro. 

N-VA Heuvelland juicht dat gebaar voor onze gemeente toe. Wij zullen erop toezien 
dat u er als inwoner de vruchten van plukt. Het kan niet de bedoeling zijn om de 
extra steun te gebruiken voor interne administratie of personeelsonkosten. 

Wij pleiten ervoor om de burger centraal te zetten. Zo heeft iedereen in onze  
gemeente baat bij een betere mobiliteit, een sterkere lokale economie die voor  
meer jobs zorgt, een kwaliteitsvolle kinderopvang voor werkende ouders …  
Het gemeentebestuur weet dus wat te doen!
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N-VA Heuvelland 
steunt de MUG- 
helikopter
Omdat de gemeente geen initiatief nam, organiseerde onze 
afdeling zelf een actie om de MUG-helikopter te steunen.  
Tot onze grote vreugde konden we de organisatie een cheque 
van liefst 3 000 euro overhandigen. 

N-VA Heuvelland stelde in de zomer voor om vanuit de  
gemeente financiële steun te voorzien voor de MUG-helikopter. 
Helaas bleek de meerderheid daar niet voor te vinden. Wij zijn 
er uiteraard de partij niet naar om bij de pakken te blijven zitten 
en zetten dan maar zelf een actie op touw. 

Via collectebussen in Heuvellandse handelszaken zamelden we 
geld in. Ook vzw Heuvellink en de vriendenkring van Brand-
weer Kemmel deden een milde bijdrage. Zo kwamen we uit op 
een totaal van liefst 3 000 euro. Bedankt aan iedereen die de 
MUG-heli gesteund heeft!

Vlaamse Regering investeert in onze jeugdhuizen en speelplaatsen
Drie jeugdverblijven in Heuvelland kregen financiële steun van Vlaams minister Ben Weyts. Met dat geld 
kunnen ze zorgen voor meer comfort, veiligheid en toegankelijkheid. Daarnaast trok voormalig minister 
van Sport Philippe Muyters ook geld uit voor actievere speelplaatsen. 

Moderne, brandveilige en kindvriendelijke jeugdverblijven
Jeugdverblijven De Bosgeus, Heem Monsalvaet en De Lork ontvingen respectievelijk  
29 353 euro, 104 000 euro en 3 795 euro. Met die subsidies kunnen ze ingrepen doen om 
hun accommodatie moderner, brandveiliger en kindvriendelijker te maken. Camping 
De Nachtegaal en vakantiewoning Calypso konden dan weer rekenen op extra steun  
van Toerisme Vlaanderen.

Speelplaatsen die aanzetten tot bewegen
De Vlaamse Regering maakte – onder impuls van voormalig minister Philippe  
Muyters – ook geld vrij voor actieve en gedeelde speelplaatsen. Vrije Basisschool  
Loker-De Klijte-Kemmel en GO! basisschool Ter Elzen Wijtschate ontvingen elk  
15 000 euro om hun speelplaatsen beweegvriendelijker te maken. N-VA Heuvelland is 
heel tevreden dat de Vlaamse Regering het welzijn van onze jeugd serieus neemt.

Een hartveilig Heuvelland
Wist u dat er in onze gemeente vijf hartdefibrillatoren – ook 
wel AED-toestellen genoemd – hangen? N-VA Heuvelland 
organiseerde een infoavond, zodat u als inwoner weet hoe u 
de toestellen moet gebruiken in geval van nood. 

Dokter Evi Steen lichtte de werking van 
het levensreddende toestel toe. De 
talrijke aanwezigen konden ook zelf 
oefenen met het toestel. Een nuttig 
initiatief, dat zeker voor herhaling 
vatbaar is.

We maken van deze gelegenheid ook graag 
gebruik om de locaties van de vijf toestellen nog eens in  
herinnering te brengen: 
• Wijtschate: aan de inkom van de sporthal
• Kemmel: aan de kerkdeur 
• Westouter: bij bvba Hoornaert, Poperingestraat 24 
• aan SK Nieuwkerke
• aan FC Westouter

N-VA Heuvelland steunt 
de Warmste Week
Naar jaarlijkse gewoonte laat Vlaanderen zich 
op het einde van het jaar van zijn warmste kant 
zien. Ook N-VA Heuvelland draagt graag haar 
steentje bij en zal tal 
van lokale initiatieven 
ondersteunen. Wie weet 
komen we u wel tegen 
op een of ander kerst- 
gebeuren …

Vlaanderen feest ook volgend jaar! 
Nu we in putje winter zitten, warmt het misschien even op om al 
vooruit te blikken naar volgende zomer. Op 11 juli viert Vlaanderen 
opnieuw feest. 

Bestuurslid Jeroen Fiey kijkt er al naar uit: “Ambiance 
verzekerd op de Dries! Op 12 juli organiseert onze 
afdeling ook haar familiedag. U komt toch ook?”

Jeroen Fiey I Bestuurslid

  Dankzij Ben Weyts en Philippe Muyters 
genieten uw kinderen van betere jeugd-
huizen en avontuurlijkere speelplaatsen.
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N-VA-voorstel goedgekeurd

European Disability Card geldt ook in Heuvelland
N-VA Heuvelland stelde aan de gemeenteraad voor om ook in onze gemeente de 
European Disability Card (EDC) te erkennen en te promoten. Die kaart maakt 
het voor personen met een handicap makkelijker om deel te nemen aan culturele, 
sportieve of vrijetijdsactiviteiten. Ons voorstel werd unaniem goedgekeurd.

De EDC vormt een eenvoudig en onomstotelijk bewijs van handicap. Zo kunnen personen met een handicap gemakkelijker hun 
recht op voordelen laten gelden. Het kan dan gaan om gratis toegang of een verlaagde toegangsprijs, brochures of info aangepast aan 
specifieke behoeften (bijvoorbeeld in braille), aangepaste rondleidingen (bijvoorbeeld in gebarentaal), toegankelijke en voorbehouden 
plaatsen, enzovoort.

Snelheidsprobleem bebouwde kom Loker opgelost
Bewoners van de Dikkebusstraat in Loker klaagden al 
lang over de te hoge snelheid in hun straat. Oorzaak: het 
verkeersbord ‘bebouwde kom’ stond te dicht bij de dorps-
kern. Maar dat probleem is nu van de baan.

Raadslid Ivo Fonteyne nam contact op met de bevoegde schepen en 
stelde voor het bord een tweehonderdtal meter te verplaatsen richting 
Dranouter. Geen makkelijke vraag gezien de gewestweg. Toch werd het 
bord verplaatst en werd de zone 50 dus uitgebreid! 

Ook Stefaan Herbout, voorzitter N-VA Heuvelland, juicht de aanpas-
sing toe: “Dankzij het initiatief van een inwoner en het luisterend oor 
van ons gemeenteraadslid kwam er een passende en veiligere oplossing 
uit de bus. N-VA Heuvelland luistert naar u!”

Samen voor een proper Heuvelland
Op zaterdag 14 maart steekt N-VA Heuvelland weer de handen uit de 
mouwen voor een propere gemeente. Zin om mee te doen met onze 
zwerfvuilactie? Stuur dan een mail naar heuvelland@n-va.be. Het 
wordt ongetwijfeld een gezellige en zeer nuttige voormiddag. Meer info? Volg onze website 

en sociale media
 N-VA Heuvelland
 www.n-va.be/heuvelland
 Binnenkort ook op Instagram

Deel uw mening
N-VA Heuvelland stelt u als inwoner centraal. 
We willen dan ook graag uw mening horen. 
Hebt u een idee, een vraag, een opmerking? 
Stuur dan gerust een mailtje naar  
heuvelland@n-va.be. Wij luisteren graag  
naar uw verhaal en bekijken hoe we dat  
kunnen omzetten in concrete actiepunten.
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


