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KORTEMARK

Beste inwoner van Groot-Kortemark
Om te beginnen wil ik iedereen bedanken die ons kwam steunen op ons jaarlijks eetfestijn. Ook een grote dankjewel aan ons 
team, dat het festijn in goede banen leidde. Ook in 2020 is er opnieuw een eetfestijn op 25 september. Noteer de datum al in 
uw agenda. 

Op 3 april organiseren we opnieuw onze jaarlijkse kaarting. Dit keer kaarten we gezellig samen 
om chocolade paaseieren. U ben van harte welkom vanaf 20 uur in ontmoetingscentrum  
De Gildezaal in Handzame. 

Verder in dit blad laten we onze N-VA-jongeren aan het woord. Zij zijn nog op zoek naar  
gedreven leeftijdsgenoten tussen 18 en 31 jaar die zich willen inzetten bij Jong N-VA Kortemark.

N-VA Kortemark wenst u een gezond en gelukkig nieuwjaar.  
En wees vooral ook veilig in het verkeer op deze donkere dagen. 

Wim De Coninck
Voorzitter N-VA Kortemark

Help mee de N-VA op de 
kaart te zetten!
Gelooft u ook in een ambitieus, veerkrachtig en warm 
Vlaanderen? En hebt u zin om daaraan zelf mee vorm 
te geven in uw eigen gemeente?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met  
de N-VA via kortemark@n-va.be 
Wij kijken ernaar uit om met u kennis te maken!

Meer weten over N-VA Kortemark?
Wilt u ons team versterken of hebt u een suggestie of vraag? 

Contacteer ons dan gerust. 
 N-VA Kortemark           www.n-va.be/kortemark             kortemark@n-va.be

Beste wensen voor 2020



N-VA wil niet dat zwembad sluit
De beslissing van onze gemeente om zwembad De Flipper eind juni 
2021 voorgoed te sluiten, zorgde voor heel wat ongenoegen bij de  
Kortemarkenaren. Ook N-VA  
Kortemark stelt zich vragen.

Wat met de zwemclub en scholen?
De zwemclub en de scholen werden blijkbaar 
al eerder op de hoogte gebracht, met heel 
wat vragen tot gevolg. Wat met zwemclub 
De Korf die heel wat leden telt? Wat met de 
schoolgaande jeugd van Kortemark die van 
het zwembad gebruikmaakt? De gemeente 
antwoordde dat zij kunnen uitwijken naar de 
omliggende gemeenten en dat een financiële 
tegemoetkoming mogelijk is.

Maar voor N-VA Kortemark is dat niet genoeg. Wij willen ons zwembad 
houden. Er werd al snel een petitie gestart en voorgelegd op de gemeente- 
raad. Maar een nieuw zwembad is volgens het schepencollege te duur en 
renoveren is niet meer aan de orde. Waarom maakte de gemeente dan dit 
jaar nog zoveel kosten als het zwembad toch dichtgaat? De oppositie vroeg 
in november nog eens om de andere mogelijkheden te bekijken. Onder-
tussen blijkt dat onze burgemeester het opnieuw in het schepencollege zal 
bespreken. Wordt dus vervolgd.

Spaar- en bufferbekkens  
kunnen groener
Provincieraadslid Johan De Poorter uit Meulebeke vraagt meer  
aandacht voor de vergroening van de spaar- en waterbekkens in  
onze provincie.

“De laatste jaren zijn er heel wat 
spaar- en wachtbekkens aange-
legd om de waterbuffercapaciteit 
te verhogen. Die hebben hun nut 
voor onze waterhuishouding al 
vaak bewezen. Maar op heel wat 
van de dijken en bermen staat 
alleen gras. Ze hebben ecologisch 
zo goed als geen waarde. Boven-
dien ligt de onderhoudskost hoog omdat de bermen twee keer per jaar 
gemaaid moeten worden. Nochtans zijn er ook andere voorbeelden. 
Aan een aantal provinciale bufferbekkers zijn er echte groenschermen, 
die de biodiversiteit verhogen en de onderhoudskost verlagen.” 

De bevoegde provinciaal gedeputeerde gaf toe dat de bekkens kansen 
bieden voor meer groen en natuur en zal de mogelijkheden bekijken. 
“Ik ben heel tevreden dat het provinciebestuur gehoor geeft aan onze 
vraag naar een groenere provincie”, besluit Johan De Poorter.

N-VA steunt West-Vlaams 
brexitplan 
De N-VA vroeg in de West-Vlaamse provincieraad 
hoe het zit met het West-Vlaamse brexitfonds.  
Dat fonds moet de kwalijke gevolgen van de brexit  
in onze provincie opvangen. 

Provincieraadsleden Sigrid Vandenbulcke en  
Kristof Pillaert: “De brexit bedreigt meer dan  
11 000 West-Vlaamse jobs. We moeten ons op het  
ergst mogelijke scenario voorbereiden. Gelukkig  
bevestigde de provincie dat ze zes miljoen euro aan 
Europese middelen zal inzetten voor specifieke acties.”

Provincieraadsleden Sigrid Vandenbulcke en Kristof Pillaert

  Met een brexitfonds vangen we de negatieve gevol-
gen van de brexit in West-Vlaanderen deels op.

  Volgens provincieraadslid 
Johan De Poorter bieden de 
spaar- en bufferbekkens in 
onze provincie mogelijkheden 
voor meer biodiversiteit.

  N-VA Kortemark vraagt de 
gemeente om ook andere  
mogelijkheden te overwegen.

Doe mee met Jong N-VA
N-VA Kortemark heeft grote plannen voor de jeugd in 
onze gemeente. Na Nieuwjaar willen wij starten met 
Jong N-VA Kortemark. Maar dat kan alleen met jouw 
steun. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste,  
gemotiveerde jongeren tussen 18 en 31 jaar. 

Wat is ons doel? Toffe activiteiten organiseren om de 
Kortemarkse jeugd weer buitenshuis te krijgen. En 
ook: de stem van de jeugd laten horen in onze  
gemeente. Want ook jongeren verdienen aandacht in  
het beleid. Jouw mening is dan ook essentieel. 

Heb je interesse? Neem dan gerust  
contact op via kortemark@n-va.be

Hopelijk tot gauw!

Jolien Provoost
Voorzitter ad interim

kortemark@n-va.be
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Bijna 2 miljoen euro extra voor Kortemark  
dankzij Vlaams regeerakkoord
De 64 West-Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in het totaal 245 miljoen euro extra  
middelen die ze kunnen investeren in hun gemeente. Voor Kortemark betekent dat concreet 1,97 miljoen 
euro. 

Dat is het gevolg van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. De Vlaamse overheid 
neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling 
van de ambtenarenpensioenen over en geeft de gemeenten extra budget voor hun 
open ruimte. 

Naast die bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste 
inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met  
3,5 procent groeien. Dat blijkt uit informatie van Vlaams Parlementslid Bert  
Maertens, onderhandelaar voor onder meer het domein Binnenlands Bestuur.
 
Goed voor Kortemark, goed voor Vlaanderen
De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven, 
zodat ze de komende jaren volop blijven investeren. “Dat komt niet alleen de  
inwoners ten goede, het is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal 
jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt Bert. “In West-Vlaanderen gaat het in totaal  
om liefst 245 miljoen euro. Elke West-Vlaamse gemeente gaat er door die extra  
financiering stevig op vooruit.” 
 
Geld investeren in u
“Ik roep alle gemeentebesturen op om de bijkomende budgetten te investeren in 
zaken die de gemeenten écht beter maken. Denk maar aan fietspaden en veilige 
wegen, energiezuinige gebouwen, bebossing en groene ruimte. Het extra geld  
spenderen aan meer personeel of de eigen bestuurswerking is echt geen optie.”

Kortemarks gemeenteraadslid Veerle Vanslembrouck is het er volledig mee eens: “Al jaren vraagt N-VA Kortemark om veiligere  
fietspaden en wegen. Met dit bijkomend budget wordt daar hopelijk eindelijk werk van gemaakt. Daarnaast kan onze gemeente  
het geld ook gebruiken voor hernieuwbare energie.”

N-VA-voorstel goedgekeurd
Zorgverstrekkers parkeren makkelijker met zorgparkeerkaart
Op vraag van de N-VA keurde ons gemeentebestuur de zorgparkeerkaart goed. Met die kaart kunnen 
zorgverstrekkers parkeren op parkeerplaatsen van inwoners die daarvoor hun toestemming geven.  
Zo verliezen ze geen tijd door te zoeken naar een parkeerplekje.

Inwoners die de parkeerplaats op hun oprit of voor hun garage graag ter  
beschikking stellen van zorgverstrekkers, kunnen dat aangeven met een sticker. 
Zorgverstrekkers kunnen daar dan parkeren mits ze hun zorgparkeerkaart  
achter de vooruit leggen. Ook in blauwe zones kunnen zorgverstrekkers de 
kaart gebruiken ter vervanging van hun parkeerschijf. Ze moeten dan wel ook 
hun gsm-nummer vermelden. 

Bent u zorgverstrekker? Dan kunt u de kaart afhalen op de sociale dienst in  
De Roende, Hospitaalstraat 31 in Kortemark.

  N-VA-ministers Matthias Diependaele, Ben 
Weyts, Zuhal Demir en Jan Jambon zijn klaar 
om Vlaanderen – en ook Kortemark – te laten 
schitteren.
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


