
“Inwoners meer betrekken in belangrijke dossiers” (p. 2) Ambachtelijke zone en werken in Dranouter (p. 3)

Woord vooraf

Het is weer zover: het 
nieuwe huis-aan-huisblad 
van N-VA Heuvelland valt in 
uw brievenbus. Ik hoop dat 
u het interessant vindt en 
met aandacht doorneemt. 
Mijn speciale dank gaat 
naar iedereen die aan de 
verwezenlijking van het blad 
meegewerkt heeft. Naar 
allen die hun vrije tijd 
en kostbare energie 
stoppen in het informe-
ren van de Heuvellandse 
burgers, zodat ook u een 
weidse blik kunt werpen op 
onze lokale politiek. 

Over lokale politiek gespro-
ken: ik nodig alle inwoners 
van Heuvelland uit om 
live de verslagen van de 
gemeenteraad te volgen. Zo 
kan ook u uw eigen mening 
vormen over de kwaliteit van 
ons gemeentebestuur. Het 
gebrek aan debat en de stig-
matisering van de oppositie 
moet u er helaas bijnemen.

Terug naar het huis-aan-
huisblad: ook deze keer 
bezorgen wij u een degelijk 
en informatief blad over 
het reilen en zeilen in onze 
gemeente. 

Veel leesplezier!

Stefaan 
Herbout
Voorzitter 
N-VA 
Heuvelland

Gemeentebestuur weigert opnieuw fi nanciële steun 
voor de MUG-helikopter
De MUG-heli hangt af van provinciale en gemeentelijke steun, en van sponsoring en gift en. 
Daardoor blijft  het moeilijk om de eindjes aan mekaar te knopen. Raadslid Ivo Fonteyne 
stelde namens N-VA Heuvelland in de gemeenteraad van 30 mei opnieuw voor dat de 
gemeente 1.600 euro zou schenken. Dat is amper 0,20 euro per inwoner.

Met de steun van onze N-VA-provincieraads-
leden heeft de provincie West-Vlaanderen 
haar bijdrage voor dit jaar opgetrokken naar 
150.000 euro. Ook de meeste West-Vlaamse 
steden en gemeenten verlenen steun. Maar 
van de gemeente Heuvelland krijgen ze nul, 
niets, nada. De meerderheidsfractie keurt 
onze vraag telkenjare af. De motivatie luidt 
dat de federale overheid de MUG-helikopter 
maar moet bekostigen en dat ze al genoeg 
doen voor dringende hulpverlening.

Maar om mensenlevens te redden kan je 
nooit genoeg doen. Onze fractie vindt ook 
dat de federale overheid zou moeten tus-
senkomen. Maar de federale minister van 

Volksgezondheid heeft een beslissing daar-
over alweer uitgesteld. En het ziet er niet naar 
uit dat er in de nabije toekomst een beslissing 
komt. We kunnen ons niet blijven verstoppen 
achter die eeuwige dooddoener. 

Omdat de meerderheidspartij financiële 
steun blijft weigeren, heeft de MUGheli-actie 
Heuvelland de laatste drie jaar liefst 8.100 
euro kunnen inzamelen. Binnenkort komt 
er weer een actie waarmee we de inwoners 
vragen wat het gemeentebestuur nalaat: een 
kleine financiële bijdrage. Meer nieuws over 
de actie volgt nog!

De inzet van de MUG-heli kan het verschil 
betekenen tussen leven en dood:
•  700 interventies en 40 extra geredde levens 

per jaar
•  kan twee miljoen mensen bereiken met 

gemiddeld tien minuten tijdwinst
•  landt binnen de vijftien minuten in 

West-Vlaanderen en directe omgeving

Volg de MUGheli-actie op Facebook: www.facebook.com/mugheliactieheuvellandBestuur N-VA Heuvelland
• Voorzitter Stefaan Herbout - stefaan.herbout@n-va.be
• Ondervoorzitter Miguel Thevelein - miguel.thevelein@n-va.be
• Penningmeester Erika Rouseu - erika.rouseu@n-va.be
• Secretaris Ann Van Steertegem - ann.vansteertegem@n-va.be
• Bestuurslid Jeroen Fiey - jeroen.fi ey@n-va.be
• Gecoöpteerd bestuurslid Ward Dierickx - ward.dierickx@gmail.com
• Gemeenteraadslid Caroline Ryde - caroline.ryde@n-va.be
• Gemeenteraadslid Ivo Fonteyne - ivo.fonteyne@n-va.be
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Gemeenteraadslid Ivo Fonteyne: 
“Eén partij aan de macht is zelden een goede zaak”

Dag Ivo, wat trekt jou aan in de lokale politiek?
“Politiek in het algemeen en de lokale politiek in het bij-
zonder hebben me altijd geïnteresseerd. Mijn vader was 
overigens ook een tijdje gemeenteraadslid in Heuvelland. 
Tijdens mijn actieve loopbaan bij de bank wou ik niet lokaal 
opkomen omdat mijn werkgebied grotendeels in Heuvelland 
lag. Na mijn pensionering kwam toenmalig N-VA-voorzitter 
Ward Dierickx aankloppen met de vraag om op de lijst te 
staan voor de gemeenteraadsverkiezing van 2018. Vanuit 
mijn engagementen in het lokale verenigingsleven was dat 
een logische stap. Ik hapte toe en werd effectief verkozen.” 

De verkiezingen liggen nu bijna vier jaar achter ons. 
Wat is er ondertussen in Heuvelland veranderd? 
“Eén partij aan de macht is zelden een goede zaak. We pro-
beren positief en constructief oppositie te voeren, maar soms 
is het huilen met de pet op omdat onze voorstellen en ideeën 
afgewimpeld worden. Toch hebben we al een paar zaken 
kunnen realiseren: ons voorstel om die lelijke elektriciteits-
kasten te pimpen, de European Disability Card, de gele doos 
voor tachtigplussers, enzovoort. Veel zaken die nu gereali-
seerd zijn in Heuvelland zijn overigens een voortzetting van 
het beleid van onze voormalige schepenen Ward Dierickx 
(Sociale Zaken en OCMW) en Etienne Cloet (Toerisme, 
Lokale Economie, Afvalbeleid).”

Waarom de N-VA?
“Als tiener was ik al gefascineerd door de Vlaamse zaak, 
mede onder impuls van mijn oudste broer Germain. Die 
ging in 1968 als achttienjarige betogen voor Leuven Vlaams, 
en dat vond ik als dertienjarige fantastisch. Ik vond het on-
recht dat de Vlamingen werd aangedaan zó onrechtvaardig. 
En ik voel nog altijd de oorvijg die ik van een leraar in het 
college kreeg omdat ik de sticker van Leuven Vlaams niet 
wou verwijderen van mijn boekentas. Ik ben overigens al lid 
sinds de start van N-VA Heuvelland.”

Wat zou je willen doen als je het voor het zeggen had?
“Ik zou drie dingen anders aanpakken. Ten eerste op het 
vlak van inspraak: daadwerkelijk de inwoners betrekken bij 
bepaalde projecten zoals de dorpskernvernieuwing en de 
kmo-zones. En niet zoals nu gebeurt pro forma inspraak-
momenten organiseren terwijl de beslissingen al genomen 
zijn door de meerderheidspartij.

Een tweede ding dat ik zou veranderen is de communicatie 
vanuit de gemeente, zowel intern als extern. Het is al wat 
verbeterd, maar toch worden mensen soms nog in het onge-
wisse gelaten omtrent bepaalde zaken.

En ten derde: burgerbevragingen. Bij belangrijke vraag-
stukken zoals bijvoorbeeld een fusie van gemeenten zou ik 
de bevolking raadplegen in plaats van alle deuren dicht te 
gooien, zoals de burgemeester onlangs deed. Zonder een 
oordeel te willen vellen over de noodzaak van fusies, kan 
men toch eerst eens de bevolking raadplegen en aftastende 
gesprekken voeren met buurgemeenten.”

Word lid van de N-VA
Bent u Vlaming in hart en nieren en schaart u zich achter 
onze standpunten? Dan bent u de persoon die we zoeken. 
Wilt u zich actief of minder actief engageren, laat het ons 
weten. Stuur een mailtje naar heuvelland@n-va.be.

Ik zou drie dingen anders 
aanpakken: inspraak, 
communicatie en 
burgerbevragingen.”

Ivo Fonteyne

heuvelland@n-va.be
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Ambachtelijke zone in Heuvelland
N-VA Heuvelland betreurt dat het gemeentebestuur drie kmo-zones heeft voorgesteld – een in De Klijte en twee in Wijtschate – 
zonder rekening te houden met de buurt. Doordat het draagvlak daardoor meteen verdween, lijkt de kans klein dat er effectief 
een kmo-zone komt.

Volgens de N-VA zijn er veel praktische bezwaren bij de geselec-
teerde zones. De bekommernis om de landschappelijke integratie 
en de leefbaarheid van de dorpen is groot. En de bewoners zitten 
met heel veel vragen.

Goudezeune en Kemmel-Dorp
Voor ons is het niet helemaal uitgesloten dat er rond de site van 
Goudezeune toch nog iets kan gebeuren. Het lijkt de meest rea-
listische optie voor kmo-zone en we roepen het gemeentebestuur 
op om vooral daarop in te zetten. Bovendien vinden wij het raar 
dat de omgeving van Kemmel-Dorp zo expliciet is uitgesloten 

door het schepencollege, terwijl er daar wellicht ook mogelijkheden 
zijn.

Gedragen oplossing
Wie met vragen rond de zones zit, kan bij ons steeds terecht 
voor een eerlijk en onafhankelijk advies. Wanneer dit huis-aan-
huisblad verschijnt, is de publieke bevraging vanuit de provincie 
achter de rug. We hopen dat er een gedragen oplossing uit de bus 
komt die zowel voor de ambachtslui die een locatie zoeken voor 
hun activiteit als voor de bewoners en alle andere betrokkenen 
aanvaardbaar is. 

Renovatiewerken Dranouter: enquête bij dorpsbewoners
Binnenkort starten er in de dorpskom van Dranouter werken voor een gescheiden riolering, nieuwe nutsvoorzieningen en  
voetpaden, zone 30, vergroening, heraanleg parking Planciusplein, enzovoort.

Los van de onvermijdelijke ongemakken 
voor de inwoners en de handelszaken in 
de dorpskom, brengen de werken onge-
twijfeld ook positieve resultaten met zich 
mee. Toch zijn er een aantal zaken die 
ons verontrusten. Daar willen we iets aan 
doen voor het te laat is. Miguel, Ward, 
Stefaan en Ivo gingen de boer op om de 
mening van de dorpskernbewoners te 
kennen. Uit de reacties op de enquête 
onthouden we het volgende:

•  De positieve aspecten gaan vooral over 
veiligheid op de weg: de zone 30, de 
infrastructurele verbeteringen (rijweg-
versmalling, poorteffecten, afremming 
van de snelheid). Hier en daar wat meer 

groen krijgt ook bijval. 

•  Bij de negatieve aspecten vernoemde 
men: 

-  het gebrek aan communicatie vanuit de 
gemeente: “We weten van niets, we  
hebben geen plannen gezien.” 

-  het aantal parkeerplaatsen op het 
Planciusplein dat van 36 naar 20 gaat en 
waarbij dus 16 parkeerplaatsen verdwij-
nen. 99 procent van de ondervraagden 
is radicaal tegen die inkrimping en on-
dertekende een petitie. Men vreest voor 
wildparkeren, voor chaos, en voor een 
verergering van de bestaande parkeer-
problemen.

“Wij nemen de opmerkingen en verzuch-
tingen ter harte en hopen dat er rekening 
mee gehouden wordt”, zegt Miguel The-
velein. “Ook wij zijn voor vernieuwing 
en vergroening, maar niet ten koste van 
parkeergelegenheid in het dorp. Er moet 
dringend gesleuteld worden aan een  
deftig parkeerbeleid in Heuvelland.”

SANDER LOONES  
te gast in Heuvelland

Op woensdag 11 mei kwam Kamerlid Sander Loones naar  
OC De Fontein in De Klijte op uitnodiging van N-VA Heuvelland 
om er zijn visie op de huidige politieke situatie te geven en te 
luisteren naar wat er leeft bij ons.

www.n-va.be/heuvelland
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Sander Loones
Kamerlid

Axel Ronse
Vlaams Parlementslid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


