
Beste inwoner,

2020 was een bewogen jaar. We kregen 
het veel te zwaar, zowel fysiek als 
mentaal. Maar we komen hier sterker 
uit. We moeten nog even geduld hebben. 
Samen geraken we hier door. Vergeet 
ondertussen vooral niet te polsen naar uw 
vrienden en kennissen, buren en familie. 
Een telefoontje kan wonderen doen.

Ook N-VA Kortemark moest haar activi-
teiten opschorten. Maar we zijn met onze 
ploeg blijven verder werken. Vergaderin-
gen waren wel online maar we bleven ons 
inzetten. Zo is de jongerenpartij van N-VA 
Kortemark opgestart. Onze jeugd doet 
haar uiterste best om in ook moeilijke 
tijden haar stempel te drukken. 

Zij zullen met ons te zien en te horen zijn 
op onze volgende activiteiten. Hopelijk 
kunnen we in september onze eetdag 
terug laten doorgaan. Zet daarom 25 sep-
tember alvast in jullie agenda. We willen 
ook onze Zonnebloemenactie promoten. 
We willen meer bloemen in onze gemeen-
te zien verschijnen. Meer info leest u 
hiernaast. 

Ik wil graag alle leden van onze fractie en 
het bestuur bedanken voor hun mateloze 
inzet in deze moeilijke tijden. Na regen 
komt zonneschijn, daar zijn we zeker van.
En beste buurtbewoners, blijf jullie aan 
de regels houden, zodat we snel onze vrij-
heid terugkrijgen en alles zo vlug mogelijk 
weer normaal kan verlopen. 

Veel moed gewenst 
aan iedereen. 

Wim De Coninck
Voorzitter N-VA 
Kortemark 

Wie kweekt 
de grootste 

zonnebloem?
Aangezien er zo goed als 
geen fysieke activiteiten 

kunnen en mogen doorgaan, 
bedachten we met N-VA 
Kortemark een actie die 

perfect op afstand kan, maar 
onze gemeente wel een mooi 

aanzicht zal geven.

•  Koop voor 5 euro zonnebloempitten.
•  Plant uw zonnebloemen.
•  Neem een foto van het resultaat. 

Geef de hoogte mee van jullie beste 
exemplaar. De hoogste zonnebloem 
krijgt een mooie prijs.

De actie wordt gekoppeld aan een leuke wedstrijd!

Voor 5 euro kan u zonnebloempitten kopen in een leuke verpakking die 
na bestelling en betaling aan huis wordt geleverd. Bestellen kan tot en met 
20 mei 2021 door het geld te storten op rek. nr. BE58 7512 0569 2479, met 
vermelding van uw naam en adres.

Tussen 15 augustus en 1 september 2021 vragen we om een foto te sturen 
van jullie grootste zonnebloem naar kortemark@n-va.be. Vergeet de 
hoogte niet te vermelden! 

Op ons jaarlijks eetfestijn van 25 september 2021 (onder voorbehoud) 
maken we de winnaar bekend. Die kan rekenen op een mooie prijs!
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Hebben jullie ook deelgenomen aan de Grote 
Lenteschoonmaak van 27 maart? N-VA Kor-
temark was alvast van de partij. We gingen 
met ons team op pad in deelgemeente Hand-
zame en maakten een fotoverslag.

Door corona hebben meer en meer mensen 
het wandelen (her)ontdekt. Dat is natuurlijk 
goed, maar helaas merken we ook dat er 
steeds meer afval in de natuur wordt achter-
gelaten. Dat kan niet de bedoeling zijn. 
In Kortemark zijn er heel wat Mooimakers 
die regelmatig de ronde doen van onze 
gemeente om het zwerfvuil op te rapen. 
We zijn deze mensen uitermate dankbaar.

Daarom namen we met N-VA Kortemark 
ook graag deel aan de Lenteschoonmaak. 
Zo willen ook wij ons steentje bijdragen voor 
een propere gemeente. 

Bedankt aan onze mensen van N-VA 
Kortemark, samen met de jongeren van Jong 
N-VA, voor hun massale opkomst en inzet. 

De grote Lenteschoonmaak. Deed u ook mee?

Een gelukskoekje 
voor Valentijn
Aangezien we door de coronamaatregelen 
dit jaar geen Valentijnchocolaatjes konden 
uitdelen, besloten we om onze leden toch 
op een alternatieve manier te verrassen. 
N-VA-gemeenteraadslid Veerle Vanslem-
brouck ging bij alle N-VA-leden een geluks-
koekje in de brievenbus steken. Zo konden 
we onze leden toch laten weten dat we vaak 
aan hen denken. 

Aangezien we door de coronamaatregelen 

Jong N-VA, ook in Kortemark
Laten we ons even voorstellen. Wij zijn Jong N-VA 
Kortemark. Momenteel telt onze groep vijf jonge, 
enthousiaste leden. Je bent ons waarschijnlijk al 
tegengekomen op Facebook met de actie over de werken 
op het kruispunt van Handzame of de actie tussen 
fietsers en tractoren op het fietspad. 

Nu is het al een tijdje rustig wegens corona. Maar ook 
nu zitten we niet stil. Achter de schermen werken we aan 
nieuwe acties. We horen dagelijks de woorden ‘hou nog 
even vol’. Maar nog even en we kunnen terug naar het 
oude normaal. En dan komen we elkaar wel tegen! 

Kom erbij! 
We zijn steeds op zoek naar nieuwe leden. 
Ben jij jong (max 30 jaar), enthousiast, 
door de politieke microbe gebeten en wil 
je mee een stem geven aan de jongeren in 
onze gemeente? Aarzel dan zeker niet om 
met iemand van ons contact op te nemen! 
Je vindt ons op Facebook.

De jongeren van Jong N-VA Kortemark

KORTEMARK
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Veerle Vanslembrouck, 
N-VA-gemeenteraadslid

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

Binnenkort hondenweide in Kortemark?
Een hondenweide is een van de initiatieven die werd opgenomen in de meerjarenplanning van het gemeentebestuur. Maar voor-
lopig bleef het stil rond het project. Daarom vroeg N-VA-gemeenteraadslid Veerle Vanslembrouck naar een stand van zaken. Ze 
suggereerde meteen ook een mogelijke locatie voor de hondenweide: in de Krekemeersen. 

De vraag werd positief onthaald door de bevoegde schepen, die 
beloofde dat er weldra schot in de zaak komt. Men is momenteel 
druk bezig met de opmaak van een natuurbeheersplan en dit zou 
toch wat tijd in beslag nemen.

Of de hondenweide effectief in de Krekemeersen komt is niet 
zeker, maar het behoort wel tot de mogelijkheid. Veerle Vans-
lembrouck hoopt in ieder geval van wel. “De Krekemeersen is 
vlot toegankelijk voor iedereen en ligt dicht bij het centrum. Een 
uitstekende locatie voor baasje en hond”, aldus Veerle. 

Het is dus nog even wachten voor onze 3600 honden van Kor-
temark om van een hondenweide te kunnen genieten. N-VA 
Kortemark blijft dit dossier uiteraard opvolgen. 

Veerle Vanslembrouck Komt er straks een hondenlosloopweide in de Krekemeersen? 
Wel als het van de N-VA afhangt. 

Contacteer ons. De N-VA is er voor u
Heeft u een vraag, een suggestie of een opmerking over het beleid van uw gemeente? Of bent u op 
zoek naar advies over gemeentelijke zaken? Neem dan rechtstreeks contact op met ons gemeente-
raadslid, Veerle Vanslembrouck via veerle.vanslembrouck@n-va.be.

Ook al hebben we slecht één stem in de gemeenteraad en zitten we in de oppositie, toch doen we er 
alles aan om jullie zo goed mogelijk bij te staan en jullie vragen te beantwoorden.  

www.n-va.be/kortemark 
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 

Vlaams volksvertegenwoordiger014229


