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lentekriebels
Beste inwoner van groot-Houthulst,

Sommigen zeggen dat je elkaar een 
‘gelukkig nieuwjaar’ mag wensen 
tot Pasen. Maar dan nog zijn we in 
dit huis-aan-huisblad ietsje te laat 
met onze nieuwjaarswensen. Maar 
een ontluikende lente doet ons al 
reikhalzend uitkijken naar een 
hopelijk mooie zomer.

Ook op politiek vlak timmert de 
N-VA verder aan de weg in onze 
gemeente. Het verheugt ons dan 
ook dat meer en meer mensen op 
onze kar springen en actief willen 
meewerken aan de verandering in 
onze gemeente. Het aantal N-VA-
leden in onze gemeente steeg de 
voorbije maanden met maar liefst 
40 procent!

Als je de komende weken naast 
lentekriebels ook een politieke  
microbe voelt kriebelen, laat dan 
iets van je horen. Samen kunnen  
en zullen we van Houthulst  
letterlijk en figuurlijk een bloeiende 
gemeente maken.

Met Vlaamse groeten,

N-VA is tegen mogelijke sluiting  
Veurnse rechtbank
N-VA Houthulst vraagt de gemeenteraad om te reageren tegen de mogelijke slui-
ting van de rechtbank in Veurne. Een (eventuele) sluiting zou voor onze Westhoek 
zowel qua rechtspleging als werkgelegenheid een ramp zijn. 

De N-VA bracht op de gemeen-
teraad van februari daarom een 
motie naar voren om de recht-
bank in Veurne open te hou-
den. In Diksmuide, Kortemark, 
Koekelare, Lo-Reninge, Alve-
ringem, De Panne, Koksijde en 
Veurne keurde de gemeente-
raad eenzelfde motie unaniem 
goed. Maar de meerderheid in 
Houthulst zag dat niet zitten. 
Dat er werkgelegenheid ver-
dwijnt in de streek en dat men-
sen straks misschien naar een 
rechtbank moeten in Brugge in 
plaats van in Veurne, daar ligt de 
meerderheid in Houthulst blijk-
baar niet wakker van.

Niet alleen rechtspraak in de buurt dreigt  
te verdwijnen, ook werkgelegenheid staat  
op de helling.

11 juli: 3de Vlaamse kermis
11 juli 2015: noteer die datum 
nu al maar in uw agenda. Op de 
Vlaamse feestdag organiseert 
N-VA Houthulst dan namelijk voor 
de derde keer een Vlaamse Kermis 
van N-VA Houthulst.

U bent op die dag van harte wel-
kom in het Heuvelhuis in Klerken. 

In dit nummer:
•  N-VA wil CO

2- uitstoot verminderen
•  Sterretjesweide voor 

ongeboren kinderen
•  De winnaars van onze 

kerstpuzzel
• Extra belastingen

Filip Vanhevel, Fractievoorzitter 
N-VA Houthulst
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N-VA Houthulst schaart zich achter  
vermindering Co2-uitstoot
De stad Diksmuide en de gemeenten Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, 
Lo-Reninge, Nieuwpoort en Middelkerke werken een gemeenschappelijk project uit  
om tegen 2020 twintig procent minder CO2 uit te stoten in hun gemeenten. Houthulst wei-
gert zich hierbij aan te sluiten. Een gemiste kans volgens de N-VA.

Het schepencollege blijft blijkbaar liever aan de kant staan als het gaat om een langetermijnpolitiek voor het 
 milieu. De N-VA betreurt dit maar zal in de toekomst blijven ijveren voor een visie op lange termijn.

ENErgiEVErbruik iN gEmEENtE ligt tE Hoog 
Wij plaatsten al in december het energieverbruik in de gemeentelijke gebouwen op de dagorde van de gemeenteraad. 
We kregen van de meerderheid een waslijst van allerhande (kleine en grote) maatregelen, die men de voorbije jaren ge-
nomen had. Maar de slotsom was overduidelijk: het energieverbruik blijft maar stijgen in de gemeentelijke gebouwen. 
En de meerderheid staat erbij en kijkt ernaar. Hier gooit men bijna letterlijk uw belastinggeld door ramen en deuren.

sterretjesweide zorgt voor serene rouwverwerking
De komende weken zal N-VA-gemeenteraadslid Dirk Gheysen op de gemeenteraad een voorstel lanceren 
om een sterretjesweide in Houthulst in te richten. Dat is een herdenkingsplaats op een begraafplaats waar  
ouders van een levenloos geboren kind een herdenkingsteken (bijvoorbeeld een sterretje) kunnen plaatsen. 

Door een wetswijziging kan elk levenloos geboren kind voortaan een herdenking krijgen op een begraaf-
plaats, eventueel na crematie of door een begraving. Wij houden u hierover verder op de hoogte over de  
vordering van ons voorstel in ons volgend huis-aan-huisblad.

Twee gelukkige 
winnaars van  
N-VA-kerstpuzzel
In ons vorig huis-aan-huisblad  
(editie december 2014) kon u met onze  
kerstpuzzel een waardebon winnen  
van 20 euro. Op de foto’s hier ziet u  
al twee van de gelukkige winnaars

Ook N-VA Houthulst was  
van de partij!
In januari was er het traditionele nieuwjaarsfeest van de N-VA 
in Gent. Van over heel Vlaanderen kwamen N-VA’ers samen 
om er een spetterend feestje van te maken. Op de foto’s ziet 
u de Vlaamse en federale ministers met uw N-VA’ers uit onze 
gemeente.

Ook u kan de motor van  
vooruitgang een duwtje geven!
De meerderheid sukkelt nu al jaren met zuurstofarmoede, maar 
gelukkig zorgt de N-VA vanuit de oppositie voor frisse ideeën. Vind 
je ook dat Houthulst nog zoveel beter kan? Werk dan samen met ons 
mee aan verandering voor vooruitgang.

Drie jaar geleden nam onze lokale afdeling een vliegende start. 
Ondertussen maakten we al twee succesvolle verkiezingscampagnes 
mee. Nu willen we onze werking verder uitbouwen. En waarom zou 
jij ons daar niet bij helpen?

We zijn op zoek naar zowel DENKERS, als DURVERS en DOENERS.
Laat van je horen: we zullen je ontvangen met open armen, want de 
N-VA is er door en voor iedereen.

Meer info over lidmaatschap van de snelst groeiende partij van het 
land vind je op www.n-va.be/houthulst. Klik door naar ‘word lid’.

Haast en spoed is zelden goed
Helemaal op het einde van het jaar 2014 wilde de meerder-
heid nog snel-snel enkele nieuwe belastingen invoeren. 
N-VA-gemeenteraadslid Nick Geers maakte hierover in de 
gemeenteraad meerdere opmerkingen. Maar de meerder-
heid legde deze opmerkingen (zoals wel vaker) gewoon 
naast zich neer.
Achteraf bleek dat de nieuwe belastingen inderdaad niet 
tijdig waren verschenen op de gemeentelijke website. De 
meerderheid werd hiervoor ook op de vingers getikt door 
het Agentschap Binnenlands bestuur van de Vlaamse over-
heid. Hierdoor was deze belasting niet geldig in de eerste drie 
weken van 2015. 

De N-VA betreurt de gebrekkige communicatie naar de inwo-
ners toe. Geen enkele Houthulstenaar was op de hoogte van 
deze nieuwe belasting. Voor de N-VA opnieuw een duide-
lijke illustratie dat dit schepencollege onze gemeente slordig 
bestuurt. Schepenen handelen zomaar wat op hun eentje. En 
als dan plots blijkt dat er een fout is gemaakt, probeert men de 
schuld in andermans schoenen te schuiven. Onze gemeente 
verdient een beter bestuur dan dit.

Antoon Schapman loste de puzzel succesvol op.
Liesbeth De Mey ging ook met een 

waardebon van 20 euro aan de haal.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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 toegansgrecht 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:     /     /
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