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Uitbreiding sporthalle:  
haast en spoed is zelden goed 
Het gemeentebestuur besliste vorig jaar plots om de sporthalle een 
beetje uit te breiden. Het gaat hier wel om een investering van meer dan 
500 000 euro. Daarom vroeg Karlos Debouck (N-VA) op de sportraad 
om eerst en vooral goed te overleggen met de sportverenigingen. Zij 
zijn de ideale partner en weten zelf best wat er nog nodig is in en om de 
sporthalle. 

Maar het gemeentebestuur vond dit toen 
niet nodig. Nadat de sportverenigingen 
hierover samen een brief stuurden naar 
het schepencollege, zouden zij nu toch be-
reid zijn om te luisteren naar de vragen en 
opmerkingen van de sportverenigingen. 

De N-VA wil niet dat de gemeente losjes 
omspringt met uw centen. De sportver-
enigingen zijn de ideale partner om van 
deze uitbreiding een succesverhaal te ma-
ken. De N-VA biedt de sportverenigingen 
wel een luisterend oor.

De mening van 
Filip

De voorbije 
vijf jaar liet de 
N-VA geregeld 
van zich horen 
in Houthulst. 
Wij voelen 
ons thuis in 
Houthulst, 
Jonkershove, 
Klerken en Merkem. De N-VA wil 
dan ook graag haar verantwoor-
delijkheid opnemen voor iedereen 
in groot-Houthulst:  
alleenstaanden, gepensioneerden, 
jonge en minder jonge gezinnen, 
werknemers, werkgevers en  
zelfstandigen. 

We zijn een gastvrije gemeente.  
We willen graag alle kansen ge-
ven aan iedereen die zich inspant 
om deel uit te maken van onze 
dorps- 
gemeenschap. 

Samen met jullie steun zullen 
we Houthulst meer ‘schwung’ 
geven. Daar blijven we in geloven. 
En daar werken we dag in, dag 
uit aan verder. Zonder pretentie, 
maar ook zonder complexen. 
We zijn trots op wie we zijn en 
waar we voor staan. Samen 
timmeren we aan de weg om het 
vertrouwen van zoveel mogelijk 
Houthulstenaars te winnen en te 
verdienen. 

Met Vlaamse groet,

Filip Vanhevel
Voorzitter

“N-VA ijvert voor een door-
dachte uitbreiding van de 
sporthalle. Samen gaan 
we voor een sportiever 
Houthulst!” 
Ondervoorzitter Karlos Debouck
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Nieuws vanuit de provincie
West-Vlaamse fietsroutes 
nu ook in GPX-formaat
Westtoer zal nu ook via zijn website alle voorgestelde 
fietsroutes in GPX–formaat aanbieden. Dit heeft 
N-VA-provincieraadslid Luc Coupillie uit Diksmuide 
vernomen via een schriftelijke vraag aan het 
provinciebestuur.

“De recreatieve fietser wordt in West-Vlaanderen al jaren 
verwend”, steekt provincieraadslid Luc Coupillie van 
wal.  “Onze provincie leent zich voor tal van belevenissen, 
ook met de fiets”. Zo waren er in 2014 4,1 miljoen 
fietsrecreanten die via het netwerk met knooppunten, 
of via een fietsroute van ons West-Vlaanderen konden 
genieten.”

Westtoer biedt de fietser voortaan ook tal van digitale 
mogelijkheden.  Er was al de gratis ‘West-Vlinderen’-app. 
Maar voortaan zal Westtoer nu ook via zijn website alle 
voorgestelde fietsroutes in GPX–formaat aanbieden”, 
reageert het provincieraadslid tevreden. “Dit zorgt 
ervoor dat de fietser met een fiets GPS zich nu niet meer 

moet bezig houden met een zoektocht naar paaltjes met 
nummertjes. Hij of zij kan nu ten volle genieten van het 
West-Vlaamse landschap. Deze meerwaarde kost de 
provincie niets. Maar voor de hedendaagse fietser is zo’n 
GPX-file een zegen”, besluit raadslid Luc Coupillie.

Recyclagepark openstellen voor toekomstige inwoners
N-VA-raadslid Filip Vanhevel vroeg op de gemeenteraad om toekomstige inwoners van onze 
gemeente ook al gebruik te laten maken van het recyclagepark. De vrijstelling van 1000 kg/
jaar, begint dan al te lopen een paar weken of maanden voor de nieuwe inwoners hier effectief 
komen wonen. Dat zou een mooi gebaar zijn naar hen toe. Maar de meerderheid keurde dit 
positieve voorstel af. 
  
Kerkstraat krijgt nieuw wegdek

N-VA-raadslid Nick Geers zorgde 
in het voorjaar, met een rondvraag 
in de Kerkstraat, voor een grote 
stroomversnelling in dit dossier. Het 
gemeentebestuur besliste nu alsnog om 
het wegdek te asfalteren. Maar Nick 
blijft ook doorgaan om het zwerfvuil 
en andere overlast in de Kerkstraat kordaat aan te pakken.

N-VA wil nette en goed onderhouden kerkhoven

N-VA-raadsleden, Karien Vanthuyne en Dirk Gheysen, dienden de 
voorbije jaren vaak voorstellen in om de kerkhoven in onze gemeente beter 
te onderhouden. Wij zijn dan ook blij dat dankzij hun inspanningen het 
kerkhof in Jonkershove er veel netter bij ligt dan vroeger.

N-VA voert actie op gevaarlijk 
fietspad
De N-VA besliste om de jonge fietsers, die dagelijks hun 
lijf en leden riskeren op dit fietspad, te belonen met een 
fluocover. Dit is een fluorescerende hoes, die je over je 
boekentas kan trekken.

Wil je er zelf ook zo eentje? Stuur dan een mailtje naar houthulst@n-va.be 
en we brengen er eentje naar jou toe.

Het was een leuke 
N-VA-zomer
We blikken nog even achterom naar die 
mooie zomer. Op zondag 10 juli vierden we 
in Houthulst onze vierde Vlaamse kermis en 
op zondag 11 september was er de N-VA-
familiedag in Plopsaland.

Nood aan oplossing voor 
gevaarlijk fietspad
Het fietspad tussen Woumen en Jonkershove is al 
tientallen jaren in een barslechte toestand. Dit sterk 
afhellende fietspad is nu ook nog eens overwoekerd 
met onkruid. N-VA-raadslid Dirk Gheysen vroeg in 
de gemeenteraad een oplossing hiervoor. Daarop liet 
de schepen van openbare werken met een bosmaaiertje 
het hoge onkruid wat inkorten. De N-VA is niet te 
vinden voor zo’n kortzichtige oplossing. Dirk Gheysen 
blijft gaan voor een duurzame oplossing voor dit 
fietspad. Want dit fietspad is al tientallen jaren in een 
erbarmelijke toestand. En al die tijd gebeurde er niets.

Provincieraadslid Luc  
Coupillie wijst op de  
kosteloze meerwaarde  
van het aanbieden van 
fietsroutes in GPX-formaat.
N-VA-provincieraadslid Luc Coupillie

Nieuws vanuit de gemeenteraad
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pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen
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voor 65-plussers*

Recht op
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geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /


