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KORTEMARK

Op 14 oktober hebt u de sleutel in handen

Oude wijn in nieuwe zakken. De geschiedenis herhaalt zich. Of toch niet? Op 14 oktober zal u kiezen wie 
onze gemeente de komende zes jaar bestuurt. Een keuze voor oude wijn in nieuwe zakken of een keuze voor 
vernieuwing, voor verandering met de N-VA. 

Visie voor lange termijn 
Verandering mét een visie op lange termijn. Dat is de enige 
garantie om problemen zoals mobiliteit, veiligheid, wonen, leven 
en werken grondig en optimaal aan te pakken. Een visie voor 
slechts zes jaar is een recept voor improviseren, cliëntisme en 
zoeken naar centen. Kortom, kortzichtigheid.

De N-VA luistert naar u
N-VA Kortemark kiest resoluut voor de lange termijnoptie in 
plaats van het beperkende kortetermijndenken.

We luisteren al jaren naar wat er echt leeft onder de mensen, 
naar wat hun verzuchtingen zijn. Daar willen wij een antwoord 
voor bieden in ons programma met heel wat concrete en haalba-
re oplossingen.

De N-VA zet zich in voor u
Ons programma zal gedragen worden door een team van gedre-
ven kandidaten, mensen zoals u en ik die het wel en wee in onze 
gemeente echt kennen. Mensen die handelen in het belang van 
iedereen in onze gemeente. Mensen die zich inzetten voor waar 
het écht om gaat. Geen twee maten en twee gewichten, geen 
eigenbelang.

Samen met u voor verandering
Al onze kandidaten zijn ervan overtuigd dat er verandering 
moet komen in onze gemeente. Ons programma is een eerlijk 
aanbod om die verandering daadwerkelijk waar te maken. U 
hebt de sleutel voor die verandering straks in handen. Daarom 
vragen wij in oktober uw steun. De N-VA is uw alternatief voor 
het huidige beleid.

“De N-VA is uw alternatief  
voor het huidige beleid.”

Mark Pollentier, afdelingsvoorzitter

Meer weten over N-VA Kortemark?
 www.n-va.be/kortemark

 N-VA Kortemark

De N-VA heeft een hart 
voor Kortemark.



2 3

www.n-va.be/kortemarkkortemark@n-va.be Veilig thuis in een welvarend Kortemark

Jaarlijkse valentijns-
actie voltreffer
Naar jaarlijks gewoonte trok het team van N-VA Kor-
temark ook dit jaar naar de markt om onze inwoners 
een kleine attentie te geven ter gelegenheid van het 
feest van de liefde.

Nieuw is dat we nu ook naar de boerenmarkt van 
Handzame getrokken zijn. Heel wat mensen zijn 
al vertrouwd met onze verschijning en we 
kregen dan ook veel leuke reacties.

Ook Kortemark erkent de 
European Disability Card

De European Disability Card is een idee van Pie-
ter-Paul Moens uit Lebbeke en lid van de N-VA. Zelf 
met een beperking, ondervond hij dikwijls problemen 
met zijn parkeerkaart als hij bijvoorbeeld een theater of 
bioscoop bezocht. Vermits zijn kaart in de wagen moest 
blijven, kon hij niet meer aantonen dat hij een beper-
king heeft. Hij is namelijk wel goed te been.

Hij heeft zelf een kaart ontworpen, ter grote van een bankkaart, die 
kan aantonen dat je een beperking hebt en de toegang van personen 
met een handicap tot cultuur-, sport- en vrijetijdsbesteding bevor-
dert. De kaart kan in België gebruikt worden en in de zeven andere 
deelnemende EU-landen: Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, 
Roemenië en Slovenië.

Staatsecretaris Zuhal Demir ondersteunt het initiatief.

Geslaagd eetfestijn
Op 28 januari blies N-VA Kortemark verzamelen voor een waar Vlaams eetfestijn.

Niet minder dan 130 leden en sympathisanten schoven aan voor echte Vlaamse stoverij met heerlijke frietjes en een dessert.

Bij de ontvangst werd iedereen door onze N-VA-mandatarissen 
verwelkomd met een aperitief.

Vlaams volksvertegenwoordiger Danielle Godderis-T’Jonck, 
meter van onze afdeling, was van de partij. Ook enkele N-VA- 
vertegenwoordigers uit de provincieraad en de omliggende 
afdelingen genoten van een heerlijke maaltijd.

Zoals aangekondigd was het geen politieke meeting, maar een 
gezellig keuvelen over koetjes en kalfjes. Er werd aan netwerking 
gedaan. Nieuwe vrienden ontstonden. Volgens de aanwezigen was 
het eetfestijn voor herhaling vatbaar. En dat is uiteraard genoteerd.

3  Fietssuggestiestroken
Na heel wat tussenkomsten 
van de N-VA-fractie in de 
gemeenteraad om de zwakke 
weggebruikers, en de school-
gaande jeugd in het bijzonder, 
beter te beschermen heeft de 
meerderheid eindelijk ingezien 
dat er iets moest gebeuren. De 
aanhouder wint.
Wij hadden liever een meer 
verregaande ingreep gezien, zoals bijvoorbeeld de inrichting van 
een schoolstraat, een fietsstraat of de keuze voor eenrichtingsver-
keer. Daarnaast had de verkeersonveilige situatie al veel eerder 
aangepakt moeten worden. Maar beter iets dan niets.
De fietssuggestiestroken zitten evenwel nog in de planfase. Waar 
komen de stroken? In de Processiestraat tot aan rondpunt op de 
Markt, in de Handzamestraat vanaf de Stationsstraat tot voorbij 
MMI, in de Kronevoordestraat vanaf de school tot het Handzame-
plein, nabij het kruispunt van de Koekelarestraat met de Ichtegem-
straat en in de Gitsstraat vanaf de Ieperstraat tot aan de Staatsbaan.

4  Torhoutstraat, putje of put?
Nadat er door de tussenkomst van de 
N-VA-fractie enkele maanden geleden al een 
laagje tarmac over een verzakking aange-
bracht was, werd de verzakking nu een putje 
en nadien een grote put.
Een opmerking van N-VA-raadslid Mark 
Pollentier in de gemeenteraad kreeg enkel wat 
gemonkel en hoongelach als gevolg. 
Als enkele dagen later de voertuigen plots 
schade kregen, werd N-VA-raadslid Mark 
Pollentier via verschillende kanalen door de 
getroffenen en andere inwoners opnieuw ver-
wittigd. Daarbij trok hij aan de noodrem en 
schakelde hij de media in. Het gevolg was dat 
er aangepaste signalisatie geplaatst werd en 
het probleem de week nadien grondig aange-
pakt werd.

1   Actie aan het station te Kortemark
Het zal niemand ontgaan 
zijn dat het gemeentebe-
stuur zijn inwoners lange 
tijd in de kou heeft laten 
staan aan het stations-
gebouw te Kortemark. 
N-VA Kortemark wilde 
de opmerkingen die in de 
gemeenteraad gemaakt 
werden kracht bijzetten 
met een ludieke actie. Onze 
ploeg werd gemobiliseerd 
en met koffie, koekjes, 
warme chocolade en een 
terrasverwarmer trokken 
we op een koude morgen 
naar het station om de pen-
delaars te verwennen. Het 
was een gesmaakt initiatief.
Veel beter nog, na onze 
actie heeft de gemeente ein-
delijk tijdsloten geplaatst. Een actie met resultaat dus.

2  Borden fietspad aan Zuiderpark
Dwars door het nieuwe industrieterrein 
Zuiderpark loopt een oude spoorwegbedding 
die tevens een fietspad is. Voor sommige 
automobilisten is het een onverwachte situatie 
om plots een fietspad te kruisen. Na enkele 
tussenkomsten van raadslid Mark Pollentier 
werd er ondertussen een aangepaste signali-
satie geplaatst om de zwakke weggebruikers 
beter te beschermen.

De Verandering Werkt. Ook in Kortemark
Uit onze vele, soms vergeefse, tussenkomsten en voorstellen op de gemeenteraad komt nu en dan toch 
wel een positief gevolg. Een overzicht:



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts 

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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


