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KORTEMARK

GELUKKIG NIEUWJAAR

N-VA Kortemark wenst u een gezond en schitterend 2016!

Vlaanderen verandert, de Vlaming gaat er op vooruit:
ook in Kortemark?
Drie jaar gelden trok de N-VA naar de verkiezingen
met de slogan ‘de kracht van verandering’.
De kiezer koos resoluut voor een andere aanpak en
stemde massaal op de N-VA. Onze partij koos voor een
beredeneerde aanpak, en de motor komt nu stilaan op
gang.
Ondanks een jaar gekenmerkt door de vluchtelingencrisis
en terreur is het palmares van de regeringen Bourgeois
en Michel niet mis: de grootste fiscale hervorming sedert
1963, een dalende belastingdruk, een efficiëntere overheid, een stijgende werkgelegenheid, hogere nettolonen
en pensioenen, stijgende export en een economie die aantrekt. Theo Francken pakt de vluchtelingencrisis kordaat
en correct aan en Jan Jambon doet het hetzelfde in de
strijd tegen terreur. Kortom: de verandering werkt.

FOCUS OP VERKEERSVEILIGHEID

V.U.: Geert Vercruysse, Ichtegemmstraat 13, 8610 Kortemark

Ook op plaatselijk vlak wil de N-VA voluit voor die
verandering gaan. Vanuit de oppositie is dit niet altijd
evident, maar wij blijven niet bij de pakken zitten.
Verder in dit blad leest u hoe wij vooral ijveren voor een
veiliger Kortemark. De schoolomgevingen zijn daarin
cruciaal, maar we willen ook de wegen en fietspaden opwaarderen. Wij zijn dan ook tevreden met de heraanleg
van het fietspad tussen Koekelare en Edewalle, al hadden we wat onze gemeente betreft op meer gehoopt. Ook
de verkeerslichten op het kruispunt van Kortemark-Elle
komen er na fel aandringen van de N-VA-fractie (tegen
april?).

SCHULDENBERG MOET KRIMPEN
Koken kost echter geld en daar knelt het schoentje in
Kortemark. Het gemeentelijk spaarpotje werd op het
einde van de vorige legislatuur doelbewust opgebruikt.
Hierdoor beschikte de gemeente niet meer over een
financiële buffer om onvoorziene uitgaven te dekken, laat

www.n-va.be/kortemark

Een (verkeers)veilig Kortemark is een van de N-VAspeerpunten.
staan voor nieuwe investeringen. Resten dus enkel nog
subsidies, nieuwe leningen en hogere belastingen.
Onze gemeente staat nu al aan de Vlaamse schuldentop
en tot op heden zien we die last niet dalen. Integendeel.
Ondanks een forse belastingverhoging wordt de
schuldenberg nog groter.

N-VA ZOEKT POSITIEVE OPLOSSINGEN
Kortom, in onze gemeente is er nog veel ruimte voor verandering. De N-VA wil daar graag positief toe bijdragen.
Uiteraard rekenen
wij hiervoor ook op
uw steun.
Help ons om verder
te gaan op de weg
van Verandering,
de weg van Vooruitgang. Contacteer
ons, stel je vraag, of
word gewoon lid
van de N-VA.

Geert Vercruysse
Voorzitter N-VA
Kortemark

N-VA is tevreden met aanleg fietspad
tussen Koekelare en Kortemark

Gemeentefinanciën:
de geschiedenis herhaalt zich
Begin 2005 haalde burgemeester Vancoillie (toen
oppositie) in een radio-interview zwaar uit naar
de toenmalige coalitie omdat zij de gemeentelijke
schuld liet oplopen tot 28 miljoen euro (een bedrag
dat in realiteit 26 miljoen bleek te zijn, in 2007).
Maar nu laat hij zelf die schulden oplopen naar
een record van 27,2 miljoen euro. En dit ondanks
een forse belastingverhoging.
Wie meer uitgeeft dan er binnenkomt, raakt gegarandeerd in de problemen. Als je beseft dat
Kortemark 89 procent van de inkomsten haalt uit
subsidies (33 procent) en belastingen (56 procent)
dan weet je op voorhand bij wie men komt aankloppen als er een tekort is. De geschiedenis is een
afwisseling van vette en magere jaren. Sparen voor
de regenachtige dagen moet gebeuren, wanneer de
zon schijnt. Blijkbaar was dit in onze gemeente niet
nodig.
De gemeente moet het belastinggeld beheren als een
goede huisvader, want het gaat om uw geld dat men
spendeert. Als de belastingbetaler telkens in de bres
moet springen, heeft die alle recht om verontwaardigd te zijn. Kortemark kan de rekening niet blijven

Op de provincieraad van 25
juni 2015 stond de aanleg van
het fietspad tussen Koekelare
en Kortemark op de agenda.
De N-VA is bij monde van
provincieraadslid Luc Coupillie
(Diksmuide) en Wim Aernoudt
(Gistel) verheugd met de
realisatie van dit fietspad.
doorschuiven naar u, want dan krijg je een politiek
systeem waarbij roekeloze beleidsverantwoordelijken steeds het hoge woord kunnen blijven voeren.
Moet er dan niet geïnvesteerd worden? Uiteraard
wel. Maar het gemeentebestuur moet leren om
keuzes te maken. Iedereen is bijvoorbeeld gebaat
met betere en veiligere wegen en fietspaden.
Maar tegelijkertijd moet ook de tering naar de
nering gezet worden. We hebben geen nood aan
belastingverhogingen en prestigeprojecten maar wel
aan schuldafbouw.
Geert Vercruysse

VEILIGHEID MOET PRIORITEIT WORDEN
Is de veiligheid in de schoolomgeving voor het bestuur
dan geen prioriteit? Vindt men het normaal dat het

kortemark@n-va.be

Er is grote nood aan onderhoud van de huisvesting van
onze jeugdverenigingen. Maar blijkbaar zijn dat projecten
die voor de meerderheidspartijen geen prioriteit genieten.
Luister maar naar deze voorbeelden.

Chiro Zarren vraagt al meer dan een jaar om werk te
maken van het dak van het heem boven het leidinglokaal.
De gyproc van het plafond is nu ook al heel broos
geworden door het binnen regenen.

verkeer in de Handzamestraat tijdens de piekuren
stilstaat en dat auto’s het voetpad oprijden om elkaar te
kunnen kruisen? Het verbaast ons niet dat veel ouders
het te gevaarlijk vinden om hun kinderen naar school
te laten fietsen.
N-VA Kortemark reikte al tweemaal de hand om een
duurzame oplossing uit werken. Tevergeefs. Bij deze
roepen wij het bestuur nogmaals op om dringend
werk te maken van een veilige schoolomgeving. Het
kan, er zijn verschillende mogelijkheden. Laten we
alsjeblieft hiervoor met alle betrokkenen samen zitten.
Onze kinderen kunnen er enkel wel bij varen.
Geert Vercruysse en Mark Pollentier

“De raming van de werken
voor fietspad langs de
Kortemarkstraat in Koekelare en
de Koekelarestraat in Kortemark
bedraagt ruim 933 000 euro”,
stelt Wim Aernoudt (Gistel).
“780 000 euro hiervan komt
ten laste van de provincie.
De gemeenten Koekelare en
Kortemark zullen respectievelijk
82 000 en 72 000 euro bijdragen.
Kortemark en Koekelare
steunen voluit de aanleg van
dit fietspad van de provincie
West-Vlaanderen.”

Nieuws uit de jeugdraad

Jeugdhuis ‘De Meeuwe’ vraagt met aandrang dat de
ramen worden vervangen. Deze zijn rot en het regent
binnen. Soms waaien ze zelfs spontaan open.

We kunnen er moeilijk omheen: vele wegen en
fietspaden liggen er in Kortemark erbarmelijk
bij. Daar moet de gemeente de komende jaren
verandering in brengen, vindt de N-VA.

Niks blijkt echter minder waar. Aanvankelijk werd
ons voorstel volledig afgeschoten. Maar uiteindelijk
beloofde de bevoegde schepen om in overleg te gaan
met de school en de politie. We zijn ondertussen nog
eens vijf maanden verder en er heerst enkel doodse
stilte.

Provincieraadslid Wim Aernoudt (Gistel), schepen
Marc Devrome (Koekelare), provincieraadslid Luc
Coupillie (Diksmuide), gemeenteraadsleden Geert
Vercruysse en Mark Pollentier (Kortemark) reageren
verheugd op het nieuwe fietspad.

Het platform van het jeugddorp werd hersteld. Een
nieuwe coating moet het binnen regenen in het onderste
lokaal tegengaan. De scouts stellen echter vast dat er nog
steeds water binnen sijpelt.

Safety First?

De veiligheid van onze schoolgaande jeugd is voor
N-VA Kortemark een absolute prioriteit. Al in april
riepen wij het gemeentebestuur op om iets te doen
aan de onveilige situatie in de Handzamestraat ter
hoogte van het MMI. Deze periode was doelbewust
uitgekozen: enkele maanden voor het einde van het
schooljaar met daaropvolgend twee maanden grote
vakantie. Voldoende tijd voor het gemeentebestuur
om tegen begin van dit schooljaar een voorstel uit te
werken, dachten wij.

Provincieraadslid Luc Coupillie
(N-VA): “De aanleg van dit
fietspad wordt gerealiseerd in
het kader van het Fietsfonds. Dit
fietspad maakt namelijk deel uit
van het bovenlokaal functioneel
fietsroutenetwerk. Dit wil zeggen

dat de provincie West-Vlaanderen
60 procent en het Vlaams Gewest
40 procent van de kosten op zich
neemt. In principe betalen de
gemeentes dus niks, behalve de
voorbereidende randwerken.”

De Chiro laat ook
weten dat ze sinds
de afbraakwerken
van de loods van het
gemeentebestuur zonder
gas en water zitten.
De N-VA-fractie zal
de vinger aan de
pols houden. Op de
gemeenteraad zullen
wij kritische vragen
stellen over het
jeugdbeleid.
Mark Pollentier

N-VA slaat spijkers met koppen in gemeenteraad
De vragen die de N-VA op de gemeenteraad stelt,
missen hun effect niet. Herstelde verlichtingen,
de plaatsing van verkeersborden, het wegwerken
van pijnpunten in de sporthal, het aanvragen van
maaibeurten en aangepaste openingsuren van
de speelpleinwerking: allemaal het gevolg van de
kritische en opbouwende N-VA-oppositie.
Blikvangers waren het tijdelijk uitstel van de
boterhammentaks en nadien de verlaging ervan,
het afvoeren van de taks op pylonen, de verhoogde
premie voor onthaalmoeders, minicrèches en
personen die lijden aan incontinentie en het behoud
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van een stopplaats van de Lijn in de Werkenstraat in
Handzame.
Maar de meerderheid legde ook een aantal voorstellen
naast zich neer, zoals de herhaalde vragen om
wegmarkeringen te herschilderen en de gemeenteraad
live te streamen via internet. Ook een verlaging van de
gezinstaks naar 100 (nu de gemeente de spaarpot van
760 000 euro van het OCMW verwerft), stootte tot op
heden op een njet.
Mark Pollentier

