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V.U.: GEERT VERCRUYSSE, ICHTEGEMMSTRAAT 13, 8610 KORTEMARK

Voorwoord van de voorzitter
Wij zijn er voor u! 2017 loopt op zijn laatste benen, 2018 staat voor de deur. Politiek een heel belangrijk 
jaar, want in oktober kiest u een nieuw gemeentebestuur.

Net zoals bij iedereen komen ook bij N-VA Kortemark de 
goede voornemens naar boven. Wij willen in 2018 vol overga-
ve verder onze verantwoordelijkheid opnemen. Met goede en 
weldoordachte voorstellen kunnen we onze gemeente veiliger 
en attractiever maken. U betaalt heel hoge belastingen en 
toch is de schuld per inwoner gigantisch. Veel wegen en fiets-
paden liggen er nog steeds erbarmelijk bij. Onze gemeente 
kan veel beter én u verdient ook veel beter.

In de gemeenteraad proberen wij al vijf jaar vanuit de oppo-
sitie op het beleid te wegen. Soms vruchteloos (de MUG-heli, 
zie pagina 3 van dit blad), maar soms ook met succes (veiliger 
naar school, zie ook pagina 3). Maar ook hier moeten we 
de vinger aan de pols houden, want voorlopig is er door de 
meerderheid veel beloofd, maar weinig veranderd.

Ook in 2019 willen we heel graag uw belangen verder behar-
tigen, liefst vanuit de meerderheid. Daarvoor rekenen we op 
uw steun, want u beslist welke richting het uitgaat in onze 
gemeente. Afspraak in oktober 2018.

In afwachting wensen we u 
hartverwarmende feestdagen, 12 
maanden gezondheid, 52 weken 
van stil geluk en 365 kommerloze 
boeiende dagen!

 Geert Vercruysse, 
Voorzitter N-VA Kortemark

Zondag 28 januari vanaf 
12.00 uur in de Gildezaal in 
Kortemark – Handzame

  Aperitief

  Stoofvlees met frietjes + 
dessert

Laten we samen op  
het nieuwe jaar klinken!

NOTEER ALVAST IN 
UW AGENDA!

adres???
adres???
adres???

Eetfestijn N-VA Kortemark

Aan al onze sympathisan-
ten, vrienden en hun 
vrienden, kom genieten 
van deze heerlijke maaltijd 
in een ontspannen sfeer.

Geen politieke speeches, 
geen gedoe.

Kennismaken met elkaar.

N-VA Kortemark 
wenst u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Kortemark wenst u fijne feestdagen!
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  Bij de aankondiging van driekleurige verkeerssignalisatie 
aan het kruispunt van de Staatsbaan en Elle had de 
meerderheid beloofd om de snelheidsbeperking in de 
Lichterveldestraat en de Spanjaardstraat aan te passen tot 50 
km/u. Het vergde echter twee tussenkomsten van de N-VA-
fractie om die belofte om te zetten in beleid.

  De verkeerslichten van Kortemark-Elle werden op ons 
voorstel uitgerust met flankerende maatregelen voor blinden 
en slechtzienden, zoals geluidssignalen en speciale tegels. Tot 
onze verbazing zagen we de meerderheid er al mee pronken 
zonder dat de aanpassingen uitgevoerd waren.

  Toen N-VA-raadslid Mark Pollentier in mei vroeg of het 
kruispunt volledig afgewerkt was, werd hij met een kluitje 
in het riet gestuurd: “Dat zit bij Agentschap Wegen en 
Verkeer”. Het AWV wist onze fractie echter te vertellen dat 
de noppentegels door de gemeente moeten voorzien worden. 
Het verhaal van het kastje naar de muur dus…

  Toen de speciale tegels er uiteindelijk toch lagen en het 
kruispunt echt ‘af ’ was, leek dit voor ons wel hét uitgelezen 
moment om de puntjes even op de i te zetten, zowel op de 
gemeenteraad als naar onze inwoners toe!

  Dankzij de informatie die N-VA Kortemark onder meer via 
Facebook verspreidde, konden heel wat gezinnen vaststellen 
dat ze in aanmerking kwamen voor vermindering op de 
gezinsbelasting in Kortemark.

  Na herhaalde voorstellen door N-VA raadslid Geert 
Vercruysse om gevaarlijke situaties aan te pakken plooide 
de meerderheid eindelijk op één punt. Ons voorstel om de 
voorrangsregeling aan het kruispunt Ichtegemstraat en 
Koutermolenstraat te wijzigen naar een verplichte stop voor 
de Koutermolenstraat is intussen uitgevoerd. 

  Al op de gemeenteraad van maart pleitte N-VA raadslid 
Mark Pollentier voor een betere toegankelijkheid voor 
andersvaliden op de begraafplaats van Kortemark. Zelfs 
de burgemeester gaf toe dat de paden geen succes zijn. Ons 
raadslid gaf zelfs de nodige informatie en documentatie 
aan de schepen van Openbare Werken. De meerderheid 
verschuilt zich telkens achter het feit dat de paden moeten 
kunnen geopend worden voor bijzettingen. De meerderheid 
heeft het toch zo moeilijk om haar ongelijk toe te geven.

  De soap van het treinstation in Kortemark. De NMBS/
Infrabel wilde af van het station. De gemeente nam het 
station onlangs in concessie met de formele belofte dat de 
wachtruimte en het sanitair in gebruik en onderhouden 
zouden blijven. Groot was dan ook de consternatie dat het 
station met ingang van de concessie gesloten bleek te zijn. Op 
aandringen van de N-VA zijn de wachtzaal en wc weer open. 
Nu wel nog even het onderhoud opvolgen, meerderheid.

  In de gemeenteraad van 05/09/2016 (jaja: 2016) bracht de 
N-VA fractie het probleem van de zwerfkatten en katten-aids 
aan. De burgemeester kondigde toen gepaste acties aan. We 
hebben daar echter niets van teruggevonden in de verslagen. 
Er is dus van de beloften, zoals meestal, niets uitgevoerd.

 N-VA laat u niet in de kou staan

Uit de gemeenteraad.

  Mark Pollentier, 
gemeenteraadslid

N-VA Kortemark wenst  
u een prettige Kerst!



3

www.n-va.be/kortemark

Veilig naar school
Reeds sedert 2015 ijvert N-VA Kortemark voor een 
betere verkeersveiligheid in de omgeving van de scholen. 
Onze voorstellen: een fietsstraat, een schoolstraat, 
fietssuggestiestroken en veel meer. 

Waar de meerderheid aanvankelijk het probleem ontkende en minimaliseerde, 
werden de geesten toch gaandeweg rijp voor verandering. “Er moet een 
mentaliteitswijziging komen, de zwakke weggebruiker moet voorrang krijgen,” 
hoorden wij bij monde van de burgemeester.

In een krantje hebben we zelfs gelezen dat een meerderheidspartij op het idee 
gekomen was om fietsstraten aan te leggen. Weliswaar zonder daarbij hun bron 
van inspiratie te vermelden. Overigens: eerst zien, dan geloven.

Vaststelling: tot op heden is het vooral ‘luister naar mijn woorden maar kijk 
niet naar mijn daden’. Er werd nog niks gerealiseerd, zelfs de stellig beloofde 
fietssuggestiestroken zijn er nog niet. Er werden enkel bij alle scholen fluo-
verkeersmaatjes geplaatst. Veiligheid topprioriteit?

MUG-heli crasht in Kortemark
N-VA Kortemark heeft ervoor gezorgd dat Kortemark een bijdrage leverde om de MUG-heli in de lucht te 
houden. De helikopter landde liefst 7 keer in onze gemeente in 2016. De meerderheid wilde er nochtans niet 
van weten.

Elk jaar vraagt het IMDH (Instituut 
voor Dringende Medische 
Hulpverlening) aan iedere gemeente 
in onze provincie een bijdrage van 
0,36 euro per inwoner om de Mug-
Heli in de lucht te kunnen houden.

Toen N-VA-raadslid Geert 
Vercruysse ontdekte dat Kortemark 
voor 2016 en 2017 geen subsidie had 
gestort, besloot onze fractie om een 
extra agendapunt aan de gemeenteraad 
toe te voegen met de expliciete vraag om voor onze gemeente 
effectief 36 eurocent per inwoner bij te dragen. In totaal een 
goeie 4 500 euro.

Tot onze verbazing stemde de meerderheid ons voorstel 
unaniem weg. Redenen: de budgetten liggen vast, ze kunnen 
tijdens deze legislatuur niet meer gewijzigd worden en er zijn 
andere gemeenten die weinig of niks betalen.

N-VA zorgt voor bijdrage
Zwakke argumenten. Tijdens deze legislatuur werd de bijdrage 
zelfs verlaagd naar 750 euro. Dat er andere gemeenten niet 
bijdragen, klopt. Maar er zijn ook gemeenten die veel meer 
bijdragen. Voor Koekelare is dat 3 032 euro. En waarom kijken 

naar een ander? Elk mensenleven 
dat gered wordt door de snelle 
interventie is de bijdrage meer dan 
waard. In 2016 landde de MUG-
heli trouwens 7 maal in Kortemark. 
Moeten we hem in het vervolg dan 
maar laten voorbijvliegen?

Troost: door onze tussenkomst 
worden de bijdragen (2 x 750 euro) 
voor 2016 en 2017 alsnog betaald. 

Jammer dat dergelijk agendapunt 
door een politieke bril werd bekeken. Het kan toch niet dat 
geen enkel van de 17 raadsleden van de meerderheid 0,36 
euro belastinggeld per inwoner wil vrijmaken voor deze 
levensreddende dienst die geen meerkost genereert voor de 
patiënt.

  Dankzij de N-VA vliegt de MUG-heli Kortemark niet 
voorbij. (Opm: schriftelijke toelating om foto heli te 
mogen gebruiken vind U in afzonderlijke tekst).

  Geert Vercruysse, 
gemeenteraadslid

Uw 
veiligheid, 

onze 
prioriteit.

  Het kan veel beter. Afspraak in oktober 2018.

  Wij zijn een ontgoocheling 
rijker. Hopelijk u ook. 
Afspraak in oktober 2018.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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