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De laatste maanden komt er heel 
wat kritiek op de huidige regering. 
Maar is dit terecht? Moet het 
niet anders? Zeker, want vorige 
regeringen lieten na broodnodige 
maatregelen te nemen. De 
concurrentiekracht verzwakte, 
er werden enkel publieke jobs 
gecreëerd en de overheid leefde 
boven haar stand.
Toch zorgt het huidige beleid van de N-VA 
voor de nodige vooruitgang. De verandering 
werkt dus wel degelijk. Twee structurele 
hervormingen werden doorgevoerd. De 
pensioenhervorming is ongezien. De 
taxshift moedigt nu al bedrijven aan een 
eerste werknemer aan te nemen. Daarnaast 
werd de vluchtelingenproblematiek 
goed aangepakt, is er een omslag in 
het overheidsbeslag en stijgt de private 
jobcreatie. Deze structurele hervormingen 
zijn slechts zichtbaar op lange termijn. 

Op korte termijn wegen ze zelfs op de groei. 
De uitdaging is de hervormingen lang 
genoeg vol te houden. Want een tanker keer 
je niet met een pennentrek.

Ook de vaak terugkerende kritiek als zou 
de N-VA het gemunt hebben op mensen 
zoals u en mij houdt geen steek. Er werden 
maatregelen genomen, zodat ook de meest 
vermogenden een bijdrage leveren. Voor 
fraudebestrijding worden extra mensen 
ingezet en de globale belastingdruk daalt. 
Voor wie het echt nodig heeft (zieken, 
werklozen, …) blijven er uiteraard 
vangnetten. Maar al te vaak wordt het 
vangnet misbruikt als hangmat. En daar wil 
de N-VA sancties tegenover zetten. Eerlijk 
en fair.

Daarnaast moeten de overheidsschuld en 
de overheidsuitgaven verder blijven dalen. 
Het is een moeilijke weg, maar we moeten 
volharden.

“Een tanker keer je niet met 
een pennentrek”

Nieuw bestuur voor N-VA Kortemark
Op zondag 13 maart 2016 hadden we de algemene ledenvergadering van N-VA Kortemark met als hoofdpunt 
de verkiezing van een nieuw bestuur. Alle leden mochten zich kandidaat stellen en stemmen.

Dit leverde het volgende resultaat op:

Voorzitter Geert Vercruysse 0473/91 72 57 geert.vercruysse@n-va.be

Ondervoorzitter Mark Pollentier 0478/61 93 70 mark.pollentier@n-va.be

Secretaris Rudi Deschacht 0485/88 96 16 rudi.deschacht@n-va.be

Penningmeester Lynn Vercruysse lynn.vercruysse@n-va.be

Communicatie Mark Pollentier 0478/61 93 70 mark.pollentier@n-va.be

Leden Doris Decleir 0494/28 68 45 doris.decleir@n-va.be

Jongerenwerking Lynn Vercruysse lynn.vercruysse@n-va.be

Organisatie Georges Logghe 0476/78 09 33

In het volgende huis-aan-huis blad wordt iedereen afzonderlijk voorgesteld.

“Ook in uw gemeente 
timmert de N-VA vanuit de 
oppositie verder aan deze 
weg.”
Geert Vercruysse 
Voorzitter N-VA Kortemark
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De N-VA slaat spijkers met koppen in gemeenteraad
Kortemark erkend als rampgebied na zware Pinksterstorm

Veilig naar school in Kortemark?

Twee jaar na de zware Pinksterstorm 
wachten verschillende gemeenten nog 
steeds op de definitieve erkenning 
van deze storm als ramp, en dus op 
eventuele schadevergoedingen. Toch 
heeft minister van Binnenlandse 
Zaken Jan Jambon goed nieuws voor 
Kortemark. 

De schade aan Kortemarkse land- en 
tuinbouwteelten van 22 bedrijven 
omslaat 77 percelen met een oppervlakte 

van 156,63 hectare. Het is nu al niet 
makkelijk voor de meeste landbouwers, 

maar deze geleden schade weegt nog 
altijd enorm door. De N-VA heeft 
naar aanleiding van de erkenning 
van Vleteren contact opgenomen met 
de bevoegde Schepen om samen de 
schouders onder dit dossier te zetten 
met de gekende afloop. Deze erkenning 
komt ook door de ambtenaren van 
onze gemeente die heel wat werk in de 
voorbereiding van dit dossier gestoken 
hebben.

Al in april 2015 deed de N-VA een oproep in de gemeenteraad om de onveilige verkeerssituatie in de 
Handzamestraat ter hoogte van het MMI aan te pakken. Dit werd door de burgemeester afgekeurd. In 
september 2015 brachten wij dit onderwerp in de pers en daarna beloofde de bevoegde schepen ons ‘in de 
nabije toekomst’ een antwoord.-
Ondertussen is het al juni 2016 en wij wachten nog altijd. Is 
het niet hoog tijd om eindelijk in actie te schieten naar volgend 
schooljaar toe?

Wij willen uw mening over de verkeerssituatie in de 
Handzamestraat. Mogen wij u vragen om bijgevoegde enquête 
voor donderdag 23 juni 2016 in te vullen en terug te bezorgen 
aan Geert Vercruysse, Ichtegemstraat 13, 8610 Kortemark  of te 
sturen naar geert.vercruysse@n-va.be of mee te brengen naar de 

Kouter. Na verwerking van alle ingevulde enquêteformulieren 
nodigen wij u graag uit op onze infoavond op donderdag 23 
juni 2016 om 20 uur in de Kouter. Naast de evaluatie van de 
resultaten wisselen wij dan ook graag met u van gedachten over 
de huidige situatie, de mogelijke oplossingen en de voorstellen 
die we aan het bestuur kunnen voorleggen.

Tot dan.

Verbetering reglement voor 
publiciteit op openbaar domein
Het gemeentebestuur  heeft vanaf heden drie 
verschillende mogelijkheden om evenementen aan 
te kondigen op openbaar domein: inschuifborden, 
affichekiosken en spandoekframes. Deze elementen 
kunnen gebruikt worden door Kortemarkse erkende 
verengingen, scholen en gemeentelijke diensten voor 

evenementen die in Kortemark 
worden georganiseerd. 
De beperking tot de eigen 
verenigingen en evenementen 
voor de kiosken kwam er na 
tussenkomst van de N-VA.

Het reglement is integraal  
terug te vinden op  
www.kortemark.be bij vrije tijd, 
het hoofdstuk ‘Tips voor het 
organiseren van uw evenement’.

Doe iets aan verdoken 
overwegsignalisatie!
Tijdens de gemeenteraad van 9 mei maakte N-VA-raadslid 
Mark Pollentier een opmerking over de signalisatie van de 
overweg in de Stationsstraat. Zo is de signalisatie voor het 
verkeer komende van de markt verstopt achter de infopanelen 
van de gemeente. De voorzitter van de gemeenteraad stelde dan 
maar voor om er een paneeltje van tussen te laten.

Doe zelf de test: zoek de signalisatielichten op de foto, 
genomen uit de positie van een autobestuurder.

Op de provincieraad van 24 maart 2016 werd een provinciale commissie voor de bestrijding 
van ratten en exoten goedgekeurd. Uiteraard bestond rattenbestrijding al in onze provincie, 
maar nu worden naamgeving en het uitgebreide takenpakket beter op elkaar afgestemd. Naast 
muskus- en andere ratten moeten namelijk ook exotische invasieve planten bestreden worden en 
de populatie van de Canadese gans beperkt worden. Provincieraadslid Tijl Waelput vroeg  
alertheid voor de opnieuw oprukkende muskusrat. 

In een antwoord op een schriftelijke vraag van provincieraadslid Kurt Himpe bevestigt  
West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé dat de bouw van de nieuwe ontmantelingsinstallatie 
van DOVO in Langemark-Poelkapelle op schema zit. Sinds 2012 is de vorige installatie door een 
ontploffing defect. In 2014 stelde Kurt ook al vragen aan de gouverneur over de opslag van giftige 
bommen. 

Nieuws uit de provincieraad

“Het is bijzonder jammer, 
dat de muskusrat bijna 
uitgeroeid was in onze 
provincie en vanuit de 
omliggende regio’s weer 
aan een opmars bezig is, 
omdat ze daar niet efficiënt 
bestreden worden.”
Tijl Waelput

“De werken zitten op  
schema waardoor we  
vanaf januari 2017 ter 
plaatse bij DOVO de  
munitie kunnen  
verbranden.”
Kurt Himpe

 Vindt u de huidige verkeerssituatie in de Handzamestraat (school MMI) voldoende veilig?
 Ja, omdat  ..................................................................................................................................................................................................................................................
 Neen, omdat ..........................................................................................................................................................................................................................................

 Ik heb hier geen mening over

 Indien de situatie veiliger wordt, zou u uw kind aanmoedigen de fiets te nemen naar school?
 Ja
 Neen

 Waaraan geeft u de voorkeur:
 fietsers hebben voorrang op gemotoriseerde voertuigen bij aanvang en einde schooltijd)
 Schoolstraat (straat wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer bij aanvang en einde schooltijd)
 Permanent eenrichtingsverkeer
 Geen mening

 Hebt u zelf suggesties om de verkeersveiligheid rond de school te verbeteren?



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

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten
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vrijwillig

gedwongen

4.000

5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018

68%
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Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


