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KORTEMARK

www.n-va.be/kortemark

Vindt u het belangrijk wat er in 
Kortemark omgaat? Wilt u op de 
eerste rij zitten als de beslissingen 
genomen worden? Wilt u mee 
wegen op het beleid? 

Wij willen u dan graag leren ken-
nen. Ieder bestuurslid zal u met 
enthousiasme verder helpen. Met 
uw steun kunnen we groeien en 
zwaarder gaan wegen op het reilen 
en zeilen van onze gemeente.

Word lid van N-VA 
Kortemark. 

Welk beleid in Kortemark de volgende 6 jaar? 

Weeg mee op het beleid

Beste inwoners van Kortemark, 

In Kortemark zijn we nog in blijde of in droeve verwachting van een 
meerjarenplan van het gemeentebestuur. Bij het schrijven van dit voorwoord is 
er nog niets bekend. 

Waar talrijke andere gemeenten en steden hun plannen hebben bekend 
gemaakt, blijft het bestuur van Kortemark verstoppertje spelen. Hoe langer de 

boodschap wegblijft, hoe meer er gevreesd mag worden dat dit meerjarenplan 
niet veel goeds zal brengen. 

ONDERSTEUN DE KMO’S
In dit huis-aan-huisblad brengt de N-VA de problemen aan bod waar de KMO’s in 
Kortemark mee worstelen. Dit is een zeer ernstig probleem waaraan de voorbije 
coalities niets of veel te weinig hebben gedaan. 

KMO’s in eigen gemeente betekenen werk en wonen in eigen gemeente. 
Dit gemeentebestuur moet dit kordaat vastpakken. Of ze dit ook effectief zullen 
doen, blijft een bang afwachten. Maar het verleden geeft ons weinig hoop. 

2014: HOPELIJK EEN PRACHTIG JAAR
Bij de N-VA staat de KMO-problematiek zeer hoog op de 
agenda. Ook op die van het nationale congres in 2014. 

Op 25 december en 1 januari, mogen we echter met ons 
allen alle beslommeringen en zorgen even opzij schuiven. 
We wensen jullie bij deze een gelukkig kerstfeest en een 
fantastische overgang van Oud naar Nieuw.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:       /       /

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet. 
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat 
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen. 

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom 
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de 
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.  
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Dag Wyntin
Voorzitter N-VA Kortemark

“Brengt het meerjarenplan veel goeds? 
Het is bang afwachten...”

Van de redactie:

Tussen het schrijven van het voorwoord en het drukklaar maken van dit blad hebben onze 
mandatarissen alsnog het voorstel van de meerjarenplanning ontvangen van het schepencollege. 
Een commentaar kunnen we door de deadline van publicatie nog niet geven. Maar we nemen wel
grondig de tijd om de documenten te bestuderen. 
In ons eerste nummer van 2014 zal u ons standpunt lezen. 
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Het grote KMO-dossier N-VA Kortemark actief

OCMW-rusthuis dood en begraven?

Onze gemeente is weer aan het groeien wat het aantal 
inwoners betreft. Dat is een goede zaak. Een ruimer 
aanbod van woningen kan een stimulans betekenen om 
mensen naar onze gemeente te lokken, of om ze hier te 
houden. Maar naast wonen, en natuurlijk ook ontspan-
ning, sport, jeugd- en zorgfaciliteiten, is er nog een 
belangrijke aantrekkingspool: werk.

Kortemark was ooit gekend voor zijn werkgevers als 
Brouwerij Louwaege, Steenbakkerij Desimpel, Talpe Star, 
Bonduelle, Bruynooghe, Neos, Segakor, Ast Lambrecht en 
Garage Decleir. Eén voor één sterkhouders die zorgden 
voor tewerkstelling. 

In de loop de jaren zagen we echter heel wat werkplaatsen 
verloren gaan. Dit jaar kondigde ook Neos Sigaren hun 
nakende vertrek aan. Werkgelegenheid die wegvalt, moet 
worden opgevangen, door starters, of door uitbreiding.

Net daar wringt helaas het schoentje: gronden voor 
starters of groeiende bedrijven zijn niet beschikbaar in 
onze gemeente…

Voshoek: te laat, te klein …

Te laat kreeg Kortemark met de Voshoek, ingericht door 
WVI, een ambachtszone. De start van de werken kwam 
er in 2003. Deze eerste fase was heel snel uitverkocht 
waardoor politiek Kortemark al heel snel een tweede fase 
aankondigde, meer bepaald in het Gemeentelijk infoblad 
Kortemark 2005.

Deze tweede fase is er echter nooit gekomen. Meer nog: 
vandaag ligt het op één na grootste stuk (zone A2 op 
de foto) nog steeds braak. En dit ondanks de bouwver-
plichting die iedereen bij aankoop moest onderschrijven. 
Speculatie?

De Voshoek telt vandaag de dag 14 bedrijven. Terwijl men 
steeds beloofde om er een veelvoud te zullen huisvesten.

Ondernemers moeten zeer creatief omspringen met de te 
krappe ruimtes en gronden die er zijn, of ze wijken uit. 
Denken we maar aan de firma Allemeersch (constructie-
huis-landbouwmachines) die onlangs zijn deur in Hand-
zame definitief dichttrok om uit te wijken naar Diksmuide.

Onlangs vernamen we dat nog twee bedrijven onze 
gemeente om net dezelfde reden verlaten: een houtverwer-
kend bedrijf en een plaatsingsbedrijf.

Wienerberger
De gemeente Kortemark kocht 
langs de Staatsbaan een immen-
se loods van 3.000 m², met nog 
extra aanpalende grond. Deze 
gronden en loods waren perfect 
geschikt voor bedrijven. De be-
leidsvoerders ontvouwden in de 
loop der jaren diverse plannen.

Niks van deze plannen werd ooit 
uitgevoerd. Buiten de opslag van 
wat strooizout, enkele nadars en 
containers bleef ook deze prach-
tige loods jaren onbenut. 
Begrijpe wie kan …

Wanneer ondernemers het al zo moeilijk hebben, dan ver-
wacht je dat de gemeentelijke overheid overal waar 
mogelijk probeert te helpen. Toch bereikte ons de nood-
roep van een ondernemer, eigenaar van een gevestigd 
bedrijf. De details kon u al lezen in ons vorige huis-aan-
huisblad. De gemeente is voor de Raad van State inmiddels 
in het ongelijk gesteld.

Verbetering in zicht?
De ontwikkeling van Zuiderpark, een puur privé-initiatief 
komt op kruissnelheid. Tientallen nog te bouwen loodsen 
staan te koop. De prijs per vierkante meter van deze 
projecten ligt echter beduidend hoger dan een door de 
WVI ondersteund regionaal bedrijventerrein.

Er is bij de meerderheid ook een groot verlangen om bo-
venop het slibstort achter de steenbakkerij Desimpel ooit 
een nieuw bedrijventerrein te laten verrijzen.

Maar wij citeren uit het rapport: “Omwille van stabiliteits-
redenen wordt een nabestemming met bebouwing afgera-
den. Wel kunnen er zich bedrijven vestigen zonder gebou-
wen of kan de site gebruikt worden om er zonnepanelen 
op te plaatsen. Diepwortelende bomen zijn niet toegestaan 
om de beschermende folie te vrijwaren.”

Geen al te best plan dus, willen we tenminste niet spelen 
met de gezondheid van onze inwoners!

“Oude ambachtsgronden in Kortemark: (te) duur, maar zeker te laat....” We kunnen met genoegen terugkijken op 
de gespreksavond met topsportcoach Paul 
Van Den Bosch over training voor gedreven 
recreanten en wielrenners. 
Wij mochten heel wat lovende kritieken 
ontvangen. Vanaf nu hebben de aerobe en 
anaerobe grenzen geen geheimen meer voor 
ons en past iedereen het systeem van blok-
training toe. Wij wensen alle enthousiaste 
aanwezigen ook te danken, voor hun steun 
aan Kom op tegen Kanker Kortemark.

De in de verkiezingsstrijd luidkeels aangekondigde bouw 
van een OCMW-rusthuis is nu al helemaal niet meer voor-

zien op de begroting. Nog geen jaar geleden schoof de 
burgemeester dit project nog als een joker naar voren op de 

nieuwjaarsreceptie.

Het grote geheim van de vorige maanden blijkt een vzw te gaan 
worden met Godtsvelde en een privépartner. De gemeente bezit 

een minderheidsaandeel, ook wat betreft het aantal  stemmen 
in de raad van bestuur. Het verhaal van de gekwalificeerde 

meerderheid is wat ons betreft al even ongeloofwaardig als de 
verkiezingsbeloftes die de meerderheid deed.

Net zoals wij al van het begin vermoedden, is het nooit de bedoeling geweest van de huidige meerderheid om een nieuw 
rusthuis te bouwen. In het belang van de bevolking kunnen wij net zoals de OCMW-voorzitter enkel hopen en dromen 
dat het rusthuis er alsnog eindelijk komt.

Het OCMW-rusthuis komt er dan toch niet.
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it de gemeenteraad
Trage werken aan serviceflats zijn veiligheidsrisico
In juni gingen de omgevingswerken rond de 
serviceflats ‘t Kouterhuis en rusthuis Blijgaarde 
van start gaan. De aanvang van de werken, die 
voorzien was voor 11 februari, liep door het 
aanhoudende strenge winterweer heel wat ver-
traging op.
De werken zouden 80 werkdagen in beslag, 
nemen, waardoor het vanaf november voor de 
bewoners van de serviceflats extra aangenaam 
had moeten worden. Maar ook in november was 
het nog  modderig en ontoegankelijk door de 
werken die ondanks een prachtige zomer amper 
opgeschoven zijn
Bovendien brak op 1 november brand uit in één 
van de kamers. Dankzij het snelle optreden van 
een medebewoner én de brandweer bleef het ge-
lukkig enkel bij materiële schade. Tot een drama 
is het niet gekomen. De vraag is enkel of er nu 
lessen uit getrokken worden …
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