
Veilig thuis in een welvarend Kortemark
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KORTEMARK

Verantwoord bestuur voor Kortemark
De N-VA pleit voor een verantwoord bestuur, om te beginnen op financieel vlak. Want wie een put 
maakt om een andere put te vullen, eindigt meestal met een nog grotere put.

Een begroting in evenwicht is voor ons een prioriteit. Kortemark is samen met 
Roeselare en Borgloon de slechtste leerling van de klas als het gaat over gemeente- 
belastingen. Met een aanvullende gemeentebelasting van 8,5 procent zitten we 
ver boven het Vlaamse gemiddelde van 7,27 procent. 

Het is zeer de vraag hoe de huidige meerderheid zal omgaan met de taxshift, 
waardoor iedere inwoner wat minder inkomstenbelasting betaalt aan de over-
heid. Ook de gemeentelijke inkomsten zullen dus dalen. Het zou erg zijn als 
de gemeente dat zou verhalen op haar inwoners. Zij verdienen het juist om de 
vruchten te plukken van de taxshift.

Een belastingverlaging beloven zou voorbarig zijn, maar wij beloven wel het 
beste van onszelf te geven om het leven in Kortemark niet duurder en nog 
aangenamer te maken. “Less is more”, minder is meer. Minder uitgeven aan 
dure prestigeprojecten laat meer ruimte voor andere dossiers en laat ons toe om 
sneller in te gaan op úw noden en wensen.

Ook de slechte staat van de wegen, fiets- en voetpaden willen we aanpakken. 
Het huidige beleid is er een van ontkennen, negeren en uiteindelijk pleisters op 
een houten been leggen tijdens de eindspurt naar de verkiezingen.

Wij gaan onder meer voor: 
• een transparant bestuur,
• een langetermijnvisie inzake ruimtelijke ordening,
• eerlijke, duidelijke en ontegensprekelijke aanbestedingen,
• haalbare projecten op basis van wat voor de inwoner van het hoogste belang is.

Het betaalde belastinggeld willen we goed en beredeneerd besteden. Als werknemer kan je eens opslag vragen, als zelfstandige 
kan je misschien met een extra inspanning wat meer verdienen, maar vaak moeten we het doen met wat we krijgen. Een  
bestuur dat te regelmatig onder gelijk welke vorm opslag moet vragen, gedraagt zich niet als een goede huisvader.

Gerard Vandekerckhove
Lijstduwer
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Meer weten over het programma en de kandidaten? 
n-va.be/kortemark

Onze speerpunten voor Kortemark

Geen prestigeprojecten
•  Grote prestigeprojecten doen ons de das om.
•  Zogenaamd “noodzakelijke” bouwprojecten 

kritisch overdenken.
•  Gedaan met het kortetermijndenken in functie 

van het volgende verkiezingsjaar.

Gezonde financiën
•  Omzichtig omspringen met het belastinggeld van 

de burger. 
•  Structurele maatregelen om de zware schuldenlast 

die we al jaren meeslepen eindelijk af te bouwen.

Jeugd
•  De diverse muziekfestivals en zomerevenementen verder aanmoedigen en steunen.
•  Bekijken hoe we in de deelgemeenten opnieuw speelpleinwerking kunnen organiseren.

Mobiliteit en openbare werken
•  Voetgangers en fietsers geven we een veilige plaats. 
•  Kruispunten pakken we opnieuw aan.
•  Onderhoud van fiets- en voetpaden en van landbouwwegen. 
•  Vrachtvervoer weren uit de dorpskernen. 
•  Verzorgde, waardige begraafplaatsen.

Veiligheid
•  Toezicht en preventie door de wijkagent.
•  ANPR-camera’s op de invalswegen.
•  Buurtinformatienetwerken.
•  Snelheidsmeters en verkeersremmende maatregelen.
•  Belijning van de wegen.
•  Randparking voor vrachtwagens.
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Uw kandidaten

Hoe stemt u het best?
Door het bolletje bij alle N-VA-kandida-
ten te kleuren. Zo helpt u iedereen van 
onze lijst vooruit.

POLLENTIER Mark
Kortemark
52
Zelfstandige

1

DE CONINCK  
Wim 
Handzame
31
Vrachtwagenbestuurder

4

VANSLEMBROUCK 
Veerle
Handzame 
45
Huisvrouw

2

VERSTRAETE  
Joren
Zarren
23
Kraanman

5

VANDENBERGHE  
Luc
Kortemark
58
Vrachtwagenbestuurder

3

VANDEKERCKHOVE 
Gerard
Kortemark
66
Gepensioneerde bachelor

23

1. POLLENTIER Mark

2. VANSLEMBROUCK Veerle

3. VANDENBERGHE Luc

4. DE CONINCK Wim

5. VERSTRAETE Joren

6. VANDAELE Lynn

7. NOTENBAERT Valentijn

8. CORNEILLIE Glynnis

9. ROMMELAERE Rhani

10. SEYNAEVE Griffin

11. TALLOEN Tiny

12. VANHOUTTE Franky

13. DECLEIR Doris

14. PROVOOST Jolien

15. VOLCKE Mieke

16. VANDECAPPELLE Daniël

17. STRUBBE Linda

18. VAN DER MESCHE Steven

19. DEKETEAERE Katleen

20. LINGY Carine

21. VAN LERBERGHE Jürgen

22. DESCHACHT Rudi

23. VANDEKERCKHOVE Gerard
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Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffi ng van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in 
West-Vlaanderen in goede banen.

De N-VA heeft het provinciebestuur verder afgeslankt. 
Dankzij die besparing moeten de provinciebelastingen 
dalen.

Het netwerk van West-Vlaamse recreatieve en 
functionele fi etswegen moet uitgebreid worden. Wij 
willen de (elektrische) fi ets alle kansen geven voor 
recreatie én voor het woon-werkverkeer.

We moeten ons voorbereiden op sterk wisselende weersomstandigheden. Er moeten 
bijkomende bufferbekkens aangelegd worden die water opvangen bij overvloedige 
regen en water leveren aan land- en tuinbouwers bij aanhoudende droogte.

Toerisme is een belangrijke economische motor in onze 
regio. De N-VA wil focussen op een brede kustregio. Ook de 
Westhoek moet toeristische vleugels krijgen. 

Wij houden ontzettend veel van West-Vlaanderen. Onze 
provincie moet veilig blijven. Daarom pakken we samen 
met de N-VA-ministers in Brussel het probleem van 
transmigranten op snelwegparkings en in onze havens aan.

1.  Wim Aernoudt 
 Gistel

2.  Virginie Mahieu 
 Wervik

3.  Luc Coupillie 
 Diksmuide

4.  Luba Minarikova 
 Oostende

5.  Peter Hillewaere 
 Koksijde

6.  Sarah Michem 
 Middelkerke

7.  Bart Rambour 
 Langemark-Poelkapelle

8.  Veerle Vanslembrouck 
 Kortemark

9.  Wouter Folens 
 Poperinge

10.  Eva Ryde 
 Ieper

11.  Wouter Vanlouwe 
 Veurne

“ Zolang de provincies bestaan, 
gaan we voor een effi ciënt en 
transparant bestuur. 
Wim Aernoudt Veerle Vanslembrouck 
Lijsttrekker Plaats acht

Toerisme is een belangrijke economische motor in onze 
regio. De N-VA wil focussen op een brede kustregio. Ook de 
Westhoek moet toeristische vleugels krijgen. 
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