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V.U.: FILIP VANHEVEL, AKKERWINDESTRAAT 5, 8650 MERKEM

De mening van Filip
De zomer staat voor de deur. Ik wil jullie hier alvast van harte uitnodigen op onze vijfde Vlaamse kermis op 
vrijdagavond 23 juni in het Heuvelhuis in Klerken. Iedereen is er welkom om samen een glas te drinken of aan 
te schuiven voor de lekkere barbecue. Altijd meer en meer mensen komen hier op af en dat doet ons deugd.

In de gemeenteraad proberen wij voortdurend om vanuit de op-
positie op het beleid te wegen. En soms lukt dat nog ook. Jaren-
lang klaagden wij de ellendige toestand aan van bepaalde fietspa-
den. En het ziet ernaar uit dat er nu eindelijk een heraanleg komt 
van het fietspad tussen Jonkershove en Woumen.

Ook het kruispunt Lobbestael laten wij niet los. De meerderheid 
belooft al jarenlang om dit zwarte kruispunt aan te pakken. Wij 
zijn ervan overtuigd dat een grote rotonde op dit kruispunt de 
beste oplossing is om dit kruispunt na vele zware ongevallen vei-
liger te maken.

Verder blijven wij bezorgd over de geplande uitbreiding van de 
sporthal. Het gemeentebestuur zou via een procedure de verschil-
lende kandidaten tegen elkaar uitspelen om goede voorwaarden 
te krijgen. Maar ze selecteerden zelf maar één kandidaat.

Nu wil men alles snel regelen met deze ene partner en dan schiet 
het prijskaartje natuurlijk de hoogte in. En wij allemaal zullen 
dat mogen afbetalen na de verkiezingen van 2018.

Wij blijven er in de gemeenteraad op hameren dat dit project zo-
veel beter had moeten aangepakt worden door het gemeentebe-
stuur.

Wij gaan voor een uitbreiding van de sportmogelijkheden, maar 
niet ten koste van een groot financieel avontuur.

Met Vlaamse groeten,

 Filip Vanhevel
uw fractievoorzitter

VRIJDAG

23 juni 2017
Heuvelhuis Klerken

Vanaf 17 uur

Graag inschrijven voor 17 juni via houthulst@n-va.be

Van 17 tot 19 uur: pop-up café op het terras. 
Alles aan 1 euro.
Vanaf 19 uur: lekkere barbecue.
Volwassenen: 15 euro/persoon
Kinderen (jonger dan 12 jaar): 8 euro
Doorlopend: kinderanimatie, muzikale ambiance 
en een bar met streekbieren.

N-VA Houthulst nodigt u uit 
op de vijfde Vlaamse kermis

Met optreden van 

Johnny Clarysse!

Komt de rotonde er? p. 3Meer dan 125 jaar dorpswinkel
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Eind april kwam de populairste politicus van 
ons land, Theo Francken, spreken in Diksmuide. 
Theo bewees dat hij wel degelijk de juiste man op 
de juiste plaats is om de vluchtelingenproblema-
tiek aan te pakken. Achteraf ging hij graag op de 
foto met N-VA Houthulst.

N-VA viert Moederdag

Met Moederdag zet N-VA Houthulst graag de mama’s in de bloemetjes. En 
dan vooral de mama’s die zelfs op deze speciale dag moeten werken. We 
deelden de zondagmorgen gele rozen uit aan de vrouwelijke personeelsleden 
bij WZC Cassiers in Houthulst en WZC De Groene Verte in Merkem. Zij 
vonden dit allemaal een prachtig gebaar. Graag gedaan!

Winnaars 
kerstpuzzel
Al de winnaars van onze 
kerstpuzzel kregen ondertus-
sen hun waardebon. Eén van 
de winnaars was Rita Fortry. 
N-VA-raadslid, Kristof Vande 
Moortel gaf haar met alle  
plezier haar waardebon.  
Proficiat, Rita!

West-Vlamingen op koers
Onlangs kwam Kamerlid Rita Gan-
tois in Jonkershove spreken over 
de landbouw. Het werd een boei-
ende avond. We bedankten Rita 
met talrijke kwaliteitsproducten 
uit onze gemeente. Op de foto ziet 

u Kris Casier (hoeveslagerij Casier), 
Rik Latré (’t Fazantenhof) en Rik 
Degryse (anjerkwekerij Degryse) 
samen met Rita Gantois en Filip 
Vanhevel.

Mensen van bij ons
In deze nieuwe rubriek houden we deze keer 
halt in Jonkershove. 

De buurtwinkel van Ignace Vandamme bestaat nu 
al 127 jaar. Al die tijd staan zij dag in dag uit klaar 
voor hun klanten. Wat zij nu al generaties lang doen, 
is zoveel meer dan een dorpswinkel uitbaten. Klanten 
vinden bij hen een luisterend oor. Ignace en zijn fami-
lie brengen ook de boodschappen aan huis. Voor een 
dorp als Jonkershove is deze dorpswinkel een zegen. 
We hopen dan ook dat Ignace samen met zijn familie 
nog lang in Jonkershove de winkel mag uitbaten. Een 
uitgebreider verhaal over deze dorpswinkel vindt u op 
www.n-va.be/houthulst.

  U ziet de bloemenmeisjes en jongens van dienst: Filip Vanhevel,  
Conny Vandevyvere, Dirk Gheysen en Karien Vanthuyne.

  v.l.n.r. Louis Vanhoudt, Filip Vanhevel, Heide 
Boey, Theo Francken en Karien Vanthuyne.

Theo toert
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N-VA wil nieuwe plaatsnaamborden
De plaatsnaamborden in onze gemeente zien er ronduit triestig 
uit. Deze borden zijn vaak het eerste wat iemand te zien krijgt als 
hij onze gemeente binnenrijdt. De N-VA gaat voor mooie, ver-
zorgde plaatsnaamborden.

Van 28 mei tot 4 juni was er in heel Vlaanderen ‘de week van de 
bij’. Bijen hebben het vandaag de dag heel moeilijk en ook ge-
meenten moeten hiertoe hun steentje bijdragen. N-VA-fractie-
voorzitter, Filip Vanhevel, vroeg de schepen van Leefmilieu wat 
de gemeente doet in het kader van ‘de week van de bij’. Hij moest 
toegeven dat de gemeente Houthulst hier niet aan deelneemt. Het 
inzaaien van bloemenweiden bijvoorbeeld is een zegen voor bijen 
en helemaal niet zo’n zwaar werk om aan te leggen. En zo’n bloe-
menweide ziet er dan ook nog eens heel mooi uit. Helaas, weer 
een gemiste kans voor onze gemeente.

Kruispunt Lobbestael: nood aan politieke moed
Het kruispunt Lobbestael moet heringericht worden. 
Daar zijn alle partijen in de gemeenteraad het over eens. 
Maar de N-VA is de enige partij die vraagt dat er een grote 
rotonde komt. 

Drie redenen waarom de N-VA pleit voor een grote  
rotonde:
  Een grote rotonde is dé veiligste oplossing voor de zwakke  

weggebruiker.
  Enkel bij een grote rotonde hoeft men geen drempels te plaatsen 

op de vier rijbanen. Deze drempels zorgen enkel en alleen voor 
slapeloze nachten voor de omwonenden.

  Een grote rotonde laat ook toe dat vrachtwagens vlot dit kruispunt 
over geraken.

 Zo is het nu soms

 Zo zou het kunnen zijn

Knip deze bon uit, vul uw 
naam in en breng deze bon 
mee naar de Vlaamse kermis 
op vrijdag 23 juni. Dan 
trakteren wij u en uw gezin. 
Gezondheid!



De week 
van de bij

Naam:

Adres:

N-VA 
trakteert



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

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


