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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

KORTEMARK

Sander Loones
Lijsttrekker Kamer

Bert Maertens
Lijsttrekker Vlaams Parlement

Sinds de installatievergadering van 14 januari kan 
de Kortemarkse gemeenteraad rekenen op twee  
vertegenwoordigers van de N-VA. Zij zullen de  
komende zes jaar werk maken van een kritische 
maar constructieve oppositie.

Mark Pollentier startte zijn tweede termijn als gemeenteraadslid. 
Veerle Vanslembrouck is nieuw in de gemeenteraad. Samen 
willen zij de belangen van alle inwoners zo goed mogelijk  
verdedigen en bijdragen tot een goed beleid voor Kortemark.

Van verkiezingen naar verkiezingen
Beste inwoner

De verkiezingen van oktober liggen nog maar net achter ons 
en er zijn al nieuwe verkiezingen in aantocht. Op 26 mei vragen  
wij uw stem voor de N-VA-kandidaten die West-Vlaanderen  
willen vertegenwoordigen in het Vlaams, federaal en  
Europees parlement. Verderop in dit blad maakt u kennis 
met onze lijsttrekkers voor het Vlaams Parlement en voor de 
Kamer. Met uw steun kan de N-VA blijven verder werken. 
Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

De verkiezingen in mei hebben helaas ook een klein min-
puntje, namelijk dat onze jaarlijkse moederdagactie dit jaar 
niet kan doorgaan. In de sperperiode is het immers verboden 
om gratis geschenken uit te delen. Gelukkig zijn er na de 
verkiezingen nog voldoende gelegenheden om u met leuke 
initiatieven te verrassen.

Om die initiatieven uit te werken, kan onze afdeling sinds 
begin dit jaar rekenen op een gloednieuw bestuur. Onze 
bestuursploeg is klaar om zich de volgende drie jaar in te 
zetten voor N-VA Kortemark en voor de hele gemeente. Op 
de volgende pagina’s stellen we onze nieuwe bestuursleden 
graag aan u voor.

Ook onze twee verkozen gemeenteraadsleden gingen begin 
dit jaar aan de slag. Mark en Veerle zullen de komende zes 
jaar de N-VA vertegenwoordigen en met veel overtuiging een 
constructieve oppositie voeren. Hebt u een voorstel of vraag 
voor de gemeenteraad? Of hebt u zin om  
onze N-VA-afdeling te versterken? 
Neem dan gerust contact met ons op. 
Wij helpen u graag verder.

Wim De Coninck
Voorzitter N-VA Kortemark

Uw lijsttrekkers op 26 mei
Maak met hen kennis op pagina drie!

Uw gemeenteraadsleden

Mark Pollentier Veerle Vanslembrouck
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Eindelijk meer openbaarheid van bestuur
Na oktober 2018 was de grote vraag of het beleid in Kortemark status quo zou blijven 
dan wel zou veranderen. “Nieuwe bazen, nieuwe wetten”, zegt men soms en eind 
vorig jaar bleek dat ook in Kortemark het geval. Het gemeentebestuur besliste om 
elke gemeenteraadszitting voortaan op te nemen, zodat iedereen die dat wil achteraf  
de opname kan herbeluisteren via de website van de gemeente. N-VA juicht die  
beslissing toe, maar vraagt zich af waarom die zo lang op zich liet wachten.

In de vorige legislatuur verbood hetzelfde bestuur nog om gelijk welke opname van de gemeenteraadszitting te maken. Was men 
bang om achteraf met de gemaakte uitspraken geconfronteerd te worden? Het verbod was in schril contrast met de aanpak in veel  
andere gemeenten, die resoluut kozen voor meer openheid en inspraak. Sommige gemeenten streamen zelfs live de gemeenteraad.

N-VA Kortemark is hoe dan ook tevreden dat onze gemeente nu een grote stap vooruit zet wat betreft openbaarheid van bestuur. De 
inwoner hoeft zich niet meer noodzakelijk te verplaatsen naar de raadszaal om te horen hoe het eraan toegaat. Bovendien zullen de 
opnames onze raadsleden ook twee keer doen nadenken alvorens ze een ‘leugentje om bestwil’ vertellen. In tegenstelling tot vroeger 
is er nu wel bewijs. Tot slot hopen wij dat de opname ook het niveau van de debatten ten goede zal komen. De soms honende en  
neerbuigende uitlatingen naar de oppositie toe kunnen vanaf nu misschien achterwege blijven.

Station Kortemark krijgt twee camera’s
N-VA Kortemark stelde meer dan vier jaar geleden de vraag om 
camera’s te plaatsen in en rond het station, met als doel diefstal, 
overlast en vandalisme tegen te gaan. Na ons voorstel meerdere keren 
opnieuw aangehaald te hebben, kregen we in januari eindelijk te 
horen dat de NMBS de goedkeuring heeft gegeven om de camera’s 
te plaatsen. 

De NMBS zal zelf één camera plaatsen bij de fietsstalling en de gemeente zal er nog 
één zetten in het stationsgebouw. Tot onze grote vreugde stellen we vast dat Infrax 
al gestart is met het plaatsen van de kabels. Binnen de zes maand zouden de  
camera’s in werking moeten treden. Dat is niets te vroeg, want de voorbije maanden  
nam het vandalisme alleen maar toe en werden meerdere fietsen gestolen of 
vernield. N-VA Kortemark is heel 
tevreden dat er na lang aandringen 
nu eindelijk meer controle komt via 
de camera’s. We blijven dit uiteraard 
van nabij opvolgen.

De vluchtheuvels in Handzame 
worden aangepast
De vluchtheuvels aan de school in de Kronevoordestraat bezorgden al veel  
chauffeurs een onaangename verrassing, zelfs wanneer zij hun snelheid aanpasten 
aan het toegelaten maximum. De aanleg van de heuvels dateert al van vele jaren 
geleden, maar ondanks de vele opmerkingen weigerde het gemeentebestuur ze aan 
te passen en te verlagen. N-VA Kortemark gaf zich echter niet gewonnen en bleef 
aandringen. We zijn dan ook heel tevreden dat onze opmerking uiteindelijk toch 
omgezet wordt in daden. De verandering werkt!

Gemeenteraadsleden Veerle Vanslembrouck 
en Mark Pollentier zijn opgelucht dat er 
eindelijk camera’s komen aan het station.

De vluchtheuvels maakten het de auto’s 
zelfs bij aangepaste snelheid moeilijk.
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Uw lijsttrekkers voor 26 mei

Een nieuw bestuur voor N-VA Kortemark

Op 26 mei trekt u opnieuw naar de stembus voor de verkiezing van het Vlaams, federaal en Europees parlement. 
De N-VA staat voor u klaar met een ijzersterk team en een stevig onderbouwd programma. Ons doel? De 
Vlaming het beleid geven dat hij verdient. Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. In West-Vlaanderen kunt u 
daarvoor rekenen op twee ervaren en ambitieuze lijsttrekkers: Sander Loones en Bert Maertens.

Sander Loones
Lijsttrekker Kamer

“De N-VA heeft belangrijke 
hervormingen doorgevoerd. 
Meer dan 200 000 jobs erbij, 
minder belastingen, een veili-
ger Vlaanderen en een korda-
ter migratiebeleid. Nu staan 
andere partijen klaar om dat 
harde werk terug te draaien. 
En dat zullen we voelen, zeker 
in West-Vlaanderen. Met uw 
hulp houden wij ze tegen.

Wie voor de N-VA stemt, weet 
waarvoor hij kiest. De belas-
tingen die de hardwerkende 
Vlamingen betalen, moeten 
nog omlaag. De transitmigra-
tie vraagt om een strengere 
aanpak. En onze uitstekende 
West-Vlaamse scholen verdie-
nen alle steun.

Het is alle hens aan dek! Ik 
was maar kort minister van 
Defensie, maar dit onthoud 
ik: wanneer het lastig wordt, 
moeten we samen, schouder 
aan schouder, vechten voor 
wat belangrijk is. Wij vragen 
u om mee te strijden. 

Wilt u mee beschermen 
wat belangrijk is? Stem dan 
N-VA!”

Bert Maertens
Lijsttrekker Vlaams Parlement

“Nooit eerder is de keuze zo 
duidelijk geweest. Stemt u 
voor vooruitgang, of voor 
achteruitgang? 

De N-VA is de enige garantie 
dat alles wat we de laatste  
jaren met hard werken  
hebben opgebouwd, niet terug 
wordt afgebroken. Dat de 
belastingen voor onze kmo’s 
blijven dalen. Dat veiligheid 
een prioriteit blijft en dat 
transitmigratie een kordate 
aanpak krijgt. Dat de kwa-
liteit van ons onderwijs niet 
te grabbel wordt gegooid en 
dat ons leefmilieu en onze 
gemeenschap kunnen rekenen 
op bescherming. 

De N-VA trekt naar de kiezer 
met heel wat ervaren kandi-
daten, maar ook met nieuwe 
gezichten. Zo sluiten we aan 
op de traditie van Geert Bour-
geois, die jong talent alle kan-
sen gaf om zich te bewijzen. 

Alleen met een stem voor de 
N-VA zal Vlaanderen blijven 
vooruitgaan. Uw keuze op  
26 mei is dus cruciaal!”

Op 10 februari organiseerde N-VA Kortemark bestuursverkiezingen. We stellen onze nieuwe, enthousiaste  
bestuursploeg graag aan u voor. Hebt u vragen, opmerkingen of wilt u meewerken? Contacteer ons dan  
gerust via de website van N-VA Kortemark: www.n-va.be/kortemark
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Wim De Coninck

•  Voorzitter
•  Verantwoordelijke 

website
•  Organisatieteam
•  Huis-aan-huis-

blad-verantwoor-
delijke

Veerle  
Vanslembrouck
•  Ondervoorzitter
•  Gemeenteraadslid
•  Penningmeester
•  Arrondissementeel 

afgevaardigde
•  Organisatieteam 

Carine Lingy

•  Secretaris

Mark Pollentier

•  Gemeenteraadslid
•  Facebook- 

communicatie
•  Persverantwoordelijke

Jürgen Van 
Lerberghe
•  Ledenverantwoor-

delijke

Joren Verstraete

•  Bestuurslid
•  Organisatieteam

Franky  
Vanhoutte
•  Bestuurlid
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in West-Vlaanderen. 

n-va.be/verkiezingen

Yngvild INGELS
Menen

Veiligheidsspecialist

2de plaats
Kamer

Bert MAERTENS
Izegem 

Burgemeester en Vlaams 
volksvertegenwoordiger

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Sander LOONES
Koksijde

Voormalig minister en

Europarlementslid

Lijsttrekker
Kamer

Maaike DE VREESE
Brugge

Adviseur bij Dienst 

Vreemdelingenzaken

2de plaats
Vlaams Parlement

Geert BOURGEOIS
Izegem

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


