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De mening van Filip

De lente is in het land. De dagen 
worden langer en overal in de 
natuur breekt het voorjaar door. 
Daar geniet u toch ook van?
Ook N-VA Houthulst was on-
langs aangenaam verrast dat 
dit gemeentebestuur uit zijn 
winterslaap ontwaakt was. Ze 
zijn van plan om de sporthal uit 
te breiden, voetbalpleinen te 
verhuizen, … Maar ons enthousi-
asme sloeg al snel om. Aangezien 
het de meerderheid er enkel om 
te doen is om vóór de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2018 te 
‘scoren’ bij u. Achteraf krijgt u de 
rekening en mag u betalen.

Ook N-VA Houthulst pleit voor een 
uitbreiding van de sportmoge-
lijkheden in Houthulst, maar dan 
wel op een doordachte manier. 
Dit gemeentebestuur heeft al vier 
jaar de tijd om de handen uit de 
mouwen te steken, maar deed 
weinig tot niets. Nu de gemeente 
en haar inwoners in een financieel 
avontuur storten, is gewoonweg 
ontoelaatbaar. U verdient beter. 
De N-VA zal er streng op toe-
zien dat de huidige meerderheid 
onze mooie gemeente niet met 
een financiële kater opzadelt na 
oktober 2018.

Met Vlaamse groet

 Filip Vanhevel
Fractievoorzitter

Een boeiende avond over het asielbeleid
van vroeger en nu. Loopt alles zoals het
moet? Wat wil hij nog veranderen? 
Je hoort het allemaal op deze avond.

Reserveer gratis uw plaats 
op 0474755899 of mail naar 
koen.coupillie@n-va.be
Meer info op diksmuide.n-va.be

27 april 2017 om 20 uur
CC Kruispunt | Diksmuide

staatssecretaris voor Asiel en Migratie
Theo Francken

Inleiding door
Sander Loones
Ondervoorzitter N-VA
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Wie zal dat betalen?
U kon het al lezen op de voorpagina: er zijn plannen om de sporthal uit te breiden en een nieuwe voetba-
laccommodatie te bouwen aan de Paardedreef. N-VA Houthulst waarschuwt terecht dat de gemeente een té 
groot financieel risico neemt door nu halsoverkop alles door te duwen. 

De N-VA is voorstander van een uitbreiding van de sportmogelijkheden, maar schiet dit voorstel af om verschillende redenen:
  Dit gemeentebestuur zegt zelf dat dit project koste wat het kost moet klaar zijn tegen oktober 2018.  

Want ja, dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen.
  Alles klaar hebben tegen oktober 2018 is onmogelijk.  

Bovendien zal het u , de belastingbetaler, veel kosten.
  Dit gemeentebestuur zet alles op papier, maar heeft geen idee hoeveel dit precies zal kosten. 

De gemeente geeft haar gronden weg aan privé-investeerders. Die zetten in ruil gebouwen en die gebouwen zal u als inwoner van de 
gemeente ‘mogen’ huren en dus ook afbetalen de komende tientallen jaren.

Doe mee en win!
Jullie namen weer massaal deel aan onze kerstpuzzel op het einde  
van 2016. Daarom organiseren we nu elke keer een prijsvraag.  
Uit alle juiste antwoorden loten wij drie winnaars.

Wie weet bent u wel één van onze winnaars.
We wensen u alvast veel succes!

In de kijker:
De moeders van ‘t Sidronius

Weet jij waar in Houthulst deze foto genomen werd? 

 Stuur dan uw antwoord vóór 15 mei 2017 naar: 
houthulst@n-va.be of N-VA Houthulst, Jonkershovestraat 216, 8650 Houthulst.

Voortaan willen we in elk huis-aan-huisblad een  
gekend gezicht uit Houthulst in de kijker zetten. 
De moeders van ‘t Sidronius bijten de spits af. 

Café-feestzaal Sidronius was alom gekend in groot-Houthulst en 
tot ver daarbuiten. Op de foto zien jullie Gusta en Godelieve.

Gusta runde deze zaak met haar man Bruno van 1945 tot 
1980. Toen namen Godelieve en Michel met hun kinderen 
hun intrek in ’t Sidronius. In 1990 zetten Karien, hun dochter  
en haar man Rik de zaak verder. In de tijd van Gusta en  
Godelieve waren er wekelijks twee trouwfeesten in ’t Sidronius.  
Het muziek, het toneel, de schutters en tal van andere  
verenigingen vonden er hun gezellige thuishaven. Deze  
verenigingen en heel wat families vierden er vele mooie  
momenten. 

Deze twee sterke dames hebben meer dan hun bijdrage  
geleverd aan het (verenigings)leven in onze gemeenten.  
We kunnen hen daar enkel enorm dankbaar voor zijn. Gusta  
en Godelieve, bedankt! Voor een uitgebreider verhaal  
hierover, surf naar  www.n-va.be/houthulst.
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Fusiegesprekken voetbalclubs Jonkershove en Houthulst
Op de gemeenteraad van februari stelde men het plan voor om een nieuwe voetbalaccommodatie te plaatsen aan de Paardedreef. 
N-VA-raadslid, Nick Geers, vroeg hierbij aan de schepen van Sport of de gemeente nog bezig was met de fusie van de voetbalclubs 
van Jonkershove en Houthulst. De schepen antwoordde dat hij hierover gesprekken voerde, maar dat nog niet alle neuzen in dezelfde 
richting wijzen.

Doorstroming verkeer in Jonkershove deugt niet
N-VA-raadslid, Dirk Gheysen, stelde op de gemeenteraad 
dat de  schepen van Mobiliteit de parkeervakken in de Jon-
kershovestraat in Jonkershove-centrum ondoordacht had uit-
getekend en geschilderd. De schepen volgde hierbij zelfs het 
voorafgaande advies van de politiedeskundigen niet. Door 
zomaar wat wijzigingen aan te brengen aan het politie-advies 
is de doorstroming van het verkeer in Jonkershove-centrum 
er helaas nog slechter op geworden.

Hondenpoep op de Finse piste
N-VA-raadslid, Karien Vanthuyne, vroeg aan de schepen van 
Sport om iets te doen aan hondenpoep op de nieuwe Finse 
looppiste. De schepen vond het niet kunnen dat Karien met 
deze vraag de Finse looppiste in een slecht daglicht stelde. De 
N-VA vindt het niet kunnen dat er hondenpoep aan je loop-
schoenen kleeft als je op de Finse piste bent gaan lopen. Al 
meer dan eens vroeg de N-VA om aangepaste vuilbakjes voor 
hondenpoep. Tot nu toe helaas zonder resultaat.

Meerderheid wil geen verkeerscommissie
N-VA-raadslid, Filip Vanhevel, vroeg aan de schepen van 
Verkeer om een verkeerscommissie op te richten in Houthulst. 
Veel gemeenten hebben al een verkeerscommissie. Die com-
missie zorgt voor een betere aanpak van de verkeersveilig-
heid. Maar de schepen vindt dit niet nodig en stelt dat alles 
goed gaat zoals het nu loopt.

Nieuws uit de 
gemeeNteraad



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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:     /     /
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