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Beste Heuvellandse vrienden,

Het is weer zover. Mijn grote verlof is voorbij! 
In deze tijd van het jaar heb ik dan de neiging 
wat te surfen op het internet en op sociale 
media, en wat te mijmeren over reizen die ik 
nog wil doen. 

Nu valt het mij op dat ik veel foto’s van Heuvel-
land tegenkom. Mooie foto’s van een mooie 
streek en leuke mensen! Waarom op reis 

gaan als er zoveel moois en leuks is in eigen 
regio (wandelen, fi etsen, terrasjes, Dranouter 
festival, wijngaardfeesten, Belcanto-Classic en 
noem maar op).

We mogen terecht trots zijn op ons Heuvel-
land, waar het goed toeven is. 

Ook N-VA Heuvelland is trots! Trots op zijn 
regio en zijn inwoners. Daarom wil het bestuur 
jullie bedanken. Bedanken voor jullie dagdage-

lijkse inzet om van Heuvelland een plek te ma-
ken waar het goed vertoeven is. Een plek waar 
wij als bestuur mee willen aan helpen bouwen, 
met een luisterend oor, sociaal betrokken, 
positief waar nodig en kritisch als het moet. 

Stefaan Herbout, 
voorzitter N-VA 

Heuvelland

Aan het woord: Miguel Thevelein 

Wat trekt je aan in de lokale politiek?
Ik ben altijd actief geweest in verschillende verenigingen, vooral in de sport. Ik kreeg in 2017 
de vraag of ik me ook wilde engageren in de Heuvellandse politiek. Ik ben altijd al een voor-
trekker geweest in alle verenigingen waarin ik actief was. Iets doen voor mijn eigen gemeente 
ligt eigenlijk in lijn met wat ik heel mijn leven al heb gedaan. Proberen het beste uit de ‘club’ te 
halen.

De verkiezingen zijn nu bijna 3 jaar achter de rug. Wat is er ondertussen in Heuvelland 
veranderd? 
De grootste verandering in Heuvelland is het feit dat Gemeentebelangen de absolute meerder-
heid heeft. Het maakt hen ‘arrogant’! Wij van de N-VA proberen positief oppositie te voeren, 
maar we botsen regelmatig tegen een muur. Eén partij aan de macht is nooit een goede zaak. 
We zullen er alles aan doen om dit de volgende bestuursperiode niet meer te laten gebeuren. 

Waarom de N-VA?
Ik ben fier om Vlaming te zijn. We hebben het goed en dat wil ik zo houden. Op federaal vlak 
stroomt er te veel geld naar Wallonië. Mijn mening is: ere wie ere toekomt. Vlaanderen moet 
op bepaalde vlakken meer autonomie krijgen. Op lokaal vlak is dat alles minder aan de orde. 
In Heuvelland wil ik vooral een aanspreekpunt zijn voor onze inwoners. 

Wat zou je willen doen als je het voor het zeggen had?
Alle mogelijke zorg aanbieden aan alle inwoners die het nodig hebben. Ik zet me ook in voor 
de MUG-helikopter. Het is onrechtvaardig daar geen bijdrage aan te leveren. Die helikopter 
heeft zijn nut al meermaals bewezen, ook in Heuvelland. Zolang het gemeentebestuur hier 
niets voor doet, nemen wij het initiatief!  
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N-VA, motor van verandering
N-VA Heuvelland zit niet stil! Op elke gemeenteraad lanceren wij nieuwe voorstellen en ideeën. Helaas worden die door de 
meerderheidspartij vaak weggestemd. Of ze pikt ons idee in een latere fase weer op en gebruikt die alsof dit van haar komt! Toch 
slagen we er ook geregeld in om door de politieke muur te breken. N-VA Heuvelland inspireert graag! En dat zullen we blijven 
doen. Een greep van wat er zoal in 2021 aan bod kwam.

PROJECT GELE DOOS 

Raadslid Caroline Ryde (N-VA) lan-
ceerde het idee om aan onze oudere 
bevolking van 80+ een ‘Gele Doos’ ter 
beschikking te stellen. Dat is een her-
kenbare gele bewaardoos met cruciale 
persoon-, contact-, en medische gege-
vens. Deze wordt in de koelkastdeur 
bewaard omdat dit een gemakkelijk 
vindbare plaats is voor de hulpdiensten. 
Ons voorstel werd unaniem goedge-
keurd in de gemeenteraad.

STEUN MUG-HELI

Raadslid Ivo Fonteyne (N-VA) stelde in 
de gemeenteraad van juni opnieuw de 
vraag om financiële steun te verlenen 
voor de werking van de MUG-helikop-
ter. Dit a rato van 0,20 euro per inwoner, 
zijnde 1.600 euro. Ons voorstel werd 
door de meerderheidsfractie (Gemeente-
belangen) opnieuw naar de prullenmand 
verwezen. 

Maar we laten 
deze levensred-
dende MUG-
dienst niet in 
de steek en 
we gaan zelf 
opnieuw actie 
voeren middels 
de verkoop van 
krasloten met 
talrijke prijzen. 

Dit vanaf eind augustus tot eind sep-
tember. Ook hadden we, net als in 2019, 
graag het promobusje (met rad van 
fortuin) geplaatst op de Rommelmarkt 

in Kemmel begin september, maar dat 
werd ons geweigerd. Vorig jaar hebben 
we na identieke actievoering 2.500 euro 
kunnen overhandigen aan de verant-
woordelijke van de MUG-heli. 

De Heuvellandse inwoners steunen dus 
wel massaal. Alvast bedankt om één of 
meerdere kraslotjes te kopen aan 2,5 
euro. Er zijn mooie prijzen te winnen 
zoals luchtballonvaarten, talrijke waar-
debons voor restaurants en winkels, 
streekproducten, enzovoort.

EXTRA PRESTATIEPLAATSEN VOOR 
WERKSTRAFFEN

In juni 2020 kreeg het gemeentebestuur 
de vraag van Vlaams minister voor 
Handhaving Zuhal Demir (N-VA) om 
samen met haar werk te maken van 
extra prestatieplaatsen voor de uitvoe-
ring van werkstraffen. Een werkstraf is 
een alternatieve straf opgelegd door de 
rechtbank. Recent werd deze oproep van 
de minister nogmaals herhaald. Meer 
dan 100 lokale besturen hebben reeds 
een samenwerkingsverband lopen en 
bieden prestatieplaatsen aan. In onze ge-
meente is dat nog niet het geval, vandaar 
dat raadslid Ivo Fonteyne dit nog eens 
op de gemeenteraad bracht. Zijn vraag 
werd unaniem goedgekeurd.

STIKSTOFBELEID

Gemeentebelangen diende op de 
gemeenteraad een motie in over het stik-
stofbeleid in Vlaanderen. We konden 
ons grotendeels vinden in die motie, 
mits enkel aanpassingen die we in een 

amendement hebben uiteengezet. Zo 
vroegen we om een robuust beleid uit 
te stippelen dat rechtszekerheid biedt. 
Wij spraken de wens uit dat alle secto-
ren blijven bijdragen in de afbouw van 
stikstofuitstoot, zodat de bijdrage van de 
landbouwsector billijk is. Voor landbou-
wers die niet meer kunnen uitbreiden of 
hierdoor hun activiteiten moeten afbou-
wen, moeten er voldoende compensaties 
en begeleiding voorzien worden. De 
meerderheidspartij negeerde onze aan-
gepaste tekst, maar niettemin hebben we 
de motie goedgekeurd in het belang van 
onze Heuvellandse landbouwers. 

WIJZIGING GEMEENTEWEG KORTE 
MOOIAARDSTRAAT NIEUWKERKE

De Korte Mooiaardstraat in Nieuwker-
ke zal aangepast worden om het zwaar 
verkeer van het bedrijf Clarebout om te 
leiden van en naar de Dranouterstraat. 
We onderschrijven absoluut de nood-
zaak om zwaar verkeer in de dorpskern 
van Nieuwkerke en in de Heirweg (met 
de school) zoveel mogelijk te beperken 
en om te leiden. We vinden dan ook 
een ontsluiting langs de Korte Mooi-
aardstraat een goed initiatief. Toch zijn 
we bezorgd over het voorziene traject, 
vooral wat betreft de veiligheid van fiet-
sers en wandelaars. We vinden ook dat 
er een lange termijn oplossing ontbreekt. 
Daarom onthielden we ons op de stem-
ming over dit punt. Al lazen we in het 
verslag van Gemeentebelangen dat we de 
nieuwe weg niet zouden willen goedkeu-
ren. Dat is een flagrante verdraaiing van 
de feiten. Fake news doet blijkbaar zijn 
intrede in Heuvelland.

INWONERS HEUVELLAND 
STEUNEN DE MUGHELI

2,50 EURO PER KRASLOTJE

Proficiat! U heeft gewonnen. Stuur een email naar: 
actie.mugheli.heuvelland@gmail.com 

KRAS & WIN
tal van mooie prijzen

hoofdprijs: ballonvaarten

Actie geldig van 22/8/2020 - 26/9/2020. 
Bekendmaking en uitreiking prijzen op 
zondag 4 oktober. De winnaars worden 
persoonlijk uitgenodigd. Verantwoordelijke 
uitgever: steun de mugheli 0471/80 59 09
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Vraag? Opmerking? Suggestie? Idee? Contacteer ons!

•  Voorzitter Stefaan Herbout - stefaan.herbout@n-va.be
•  Ondervoorzitter & social media Miguel Thevelein

miguel.thevelein@n-va.be
•  Penningmeester & ledenadministratie Erika Rouseu 

erika.rouseu@n-va.be
•  Bestuurslid Jeroen Fiey - jeroen.fi ey@n-va.be

•  Secretaris Ann Van Steertegem - ann.vansteertegem@n-va.be
•  Gecoöpteerd bestuurslid Ward Dierickx ward.dierickx@gmail.com
•  Gemeenteraadslid en jeugdwerking Caroline Ryde

caroline.ryde@n-va.be
•  Gemeenteraadslid en websitebeheerder Ivo Fonteyne 

ivo.fonteyne@n-va.be

Gemeentebestuur slikt belofte randparking in 
Op de gemeenteraad van oktober 2020 hebben we mee de aankoop van gronden langs de Meersstraat in Westouter goedgekeurd. Het 
was de bedoeling om op dat terrein een speelzone, een infiltratiezone, een doorsteek naar Blauwpoort toe, en een groene randparking 
aan te leggen. Een mooi project dat dan ook onze steun meedraagt. 

Nu hoorden we van de burgemeester dat er geen sprake meer is van een groene randparking, maar van een ‘overloopparking bij 
evenementen’. Dus geen randparking meer zoals in Kemmel en Nieuwkerke. Dat was nochtans een verkiezingsbelofte van Gemeente-
belangen. Een vreemde wending. Wellicht zullen de dorpsbewoners die de overlast van fout geparkeerde wagens beu zijn, hier niet zo 
gelukkig mee zijn!

Paascadeautje voor 
 bewoners en medewerkers 
WZC Sint-Medard
N-VA Heuvelland 
overhandigde op 
paasmaandag 
paaseitjes in het 
WZC Sint-Medard 
in Wijtschate. Met 
dit gebaar willen 
we de bewoners een 
hart onder de riem 
steken, en tevens 
onze appreciatie uit-
drukken tegenover het zorgpersoneel en de medewerkers van 
het WZC in dit coronatijdperk. Bewoners en personeel waren 
alvast blij met dit paascadeautje.

Mobiel 
podium
De gemeente heeft 
een mobiel podium 
aangekocht om ter 
beschikking te stel-
len aan de talrijke 
verenigingen in 
Heuvelland. 

We hebben deze 
aankoop mee 
goedgekeurd in de gemeenteraad, net als onze collega’s 
van CD&V. In de communicatie van de meerderheids-
partij daaromtrent bemerken we wel dat zij het graag doet 
voorkomen alsof die investering enkel door haar werd 
beslist. Ja, kijk!

Minister Ben Weyts investeert in vrije basisscholen 
De basisscholen van Westouter en Wijtschate krijgen extra ondersteuning 
van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). De school van  Wijtschate  
ontving 74.000 euro voor rioleringswerken. De school van Westouter 
kreeg  852.000 euro toebedeeld voor vernieuwingswerken. 

Daarnaast investeert de minister 96.000 euro in Digisprong-middelen in 
Heuvelland, om alle scholen mee te trekken in het digitale bad. 

We zijn zeer tevreden dat minister Weyts investeert in onze Heuvelland-
se scholen. Zo kunnen de kinderen en leerkrachten dicht bij huis en in 
optimale omstandigheden leren en werken.
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Al 93 
nieuwe bossen in
West-Vlaanderen.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.


