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Wilt u op de hoogte blijven van het meest 
recente nieuws uit de gemeente?
Surf dan naar www.n-va.be/houthulst
U vindt er informatie onze standpunten, onze acties en activiteiten. 
Ook de contactgegevens van de N-VA-mandatarissen en -bestuursleden 
vindt u er terug.
Ook de contactgegevens van de N-VA-mandatarissen en -bestuursleden Ook de contactgegevens van de N-VA-mandatarissen en -bestuursleden 

www.nva.be/houthulst
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Beste inwoner van Groot-Houthulst,

November is voor heel wat mensen een 
ietwat ‘donkere’ maand. We naderen de 
winter en buiten wordt het kouder en 
killer. Nu ook Houthulst tijdens de week 
de openbare straatverlichting dooft, sta 
je er misschien zelf wel van te kijken 
hoe donker het ’s avonds en ’s nachts 
wel is buiten.

De voorbije maanden kwam er een nooit 
geziene vluchtelingenstroom op gang 
richting Europa. De federale overheid 
vroeg ook aan onze gemeente om een 
paar oorlogsvluchtelingen extra op te 
vangen. Het is onze menselijke plicht om 
mensen die op de vlucht zijn voor oorlog 
en geweld (tijdelijk) op te vangen. 

Maar tegelijkertijd moeten we beseffen 
dat ook in onze eigen gemeente nog 
heel wat inwoners het niet makkelijk heel wat inwoners het niet makkelijk 
hebben en onze hulp hard nodig hebben. 
In de eerste plaats is de taak van de 
gemeente om haar inwoners in veilige 
en optimale omstandigheden te laten 
samenleven. Vanuit de oppositie draagt 
N-VA Houthulst hier ook haar steentje 
toe bij.    

Met Vlaamse groeten.

EEN WARME 
SAMENLEVING IN 
HOUTHULST

Gemeentebestuur laat lokale 
ondernemers in de kou staan

Filip VanhevelFilip VanhevelFilip VanhevelFilip Vanhevel
Fractievoorzitter N-VA HouthulstFractievoorzitter N-VA Houthulst

  

Kreeg u onlangs ook een brief in de bus 
waarin de gemeente u een groepsaan-
koop voor zonnepanelen voorstelde? 
Houthulst kiest hierbij de kant van 
een internationaal bedrijf dat zonne-
panelen installeert. Ondernemers uit 
Houthulst, die niet kunnen concurreren 
met de dumpingprijzen van internatio-
nale bedrijven, blijven in de kou staan.

De N-VA is zeker niet tegen goedkopere 
prijzen door groepsaankopen. Moest 
het gaan over een  groepsaankoop voor 
elektriciteit, dan zouden we dit voorstel 
honderd procent steunen.

MILIEURAAD GENEGEERD
Het dagelijks bestuur van de milieuraad 
in Houthulst nam in juni 2015 ontslag. 
Deze mensen waren het meer dan beu 
dat het gemeentebestuur hen nu al 
jaren compleet links laat liggen. Al hun jaren compleet links laat liggen. Al hun   jaren compleet links laat liggen. Al hun   
adviezen en vragen worden keer op keer 
van tafel geveegd. Het gesprek dat de 
burgemeester na het ontslag beloofde, 
is er nog steeds niet geweest. Hoe zou u 
zich hierbij voelen?

Dit gemeentebestuur slaagt er helaas niet Dit gemeentebestuur slaagt er helaas niet 
in om iets deftigs op poten te zetten voor in om iets deftigs op poten te zetten voor in om iets deftigs op poten te zetten voor 
het leefmilieu in onze gemeente. De N-VA 

pleit in Houthulst al jaren voor een 
degelijke aanpak voor het leefmilieu.
Wij vroegen onder meer:
•  ondergrondse glascontainers 
•  een harde aanpak van sluikstorters
•  aangepaste vuilnisbakken in het 

straatbeeld
•  engagement van de gemeente om 

de CO2-uitstoot te doen dalen
•  energiebesparing in de ontmoetings-  energiebesparing in de ontmoetings-

zalen

Ook al deze voorstellen veegde de meer-
derheid van tafel, terwijl die op lange ter-
mijn (veel) geld besparen en een nettere 
en mooiere gemeente opleveren. Samen 
met u hopen we dat dit gemeentebestuur met u hopen we dat dit gemeentebestuur 
het leefmilieu in Houthulst op een dag het leefmilieu in Houthulst op een dag het leefmilieu in Houthulst op een dag 
wél de nodige aandacht zal geven.

HOUTHULST 
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www.n-va.be/houthulsthouthulst@n-va.be

De N-VA lanceerde de voorbije drie jaar heel wat 
voorstellen om het leven in onze dorpen voor jullie 
aangenamer en veiliger te maken. Jullie zien hier een 
greep uit deze voorstellen en hoe de meerderheid op 

onze voorstellen reageerde. De N-VA laat zich hier-
door echter niet ontmoedigen. Wij blijven de volgende 
drie jaar komen met constructieve voorstellen. Voor 
jullie en voor heel Houthulst.

De voorbije maanden viel er weer heel wat te beleven bij N-VA Houthulst. Er was bijvoorbeeld onze Vlaamse 
Kermis op 11 juli. En op 20 september was nationaal voorzitter Bart De Wever op bezoek bij onze buren in 
Langemark-Poelkapelle.

N-VA-voorstel Goedgekeurd Geweigerd

Tussenkomst van gemeente bij aankoop van Buzzy-pas X

(= abonnement bij de Lijn voor scholieren)

Definitief wegnemen van dwarskasseistroken in Jonkershove-centrum X

Plaatsen van ondergrondse glascontainers (om sluikstorten aan te pakken) X

Maatregelen om energie te besparen in de ontmoetingscentra X

Geen twee rally’s in zelfde buurt en in zelfde periode X

Maatregelen om verkeersveiligheid in 7de Geniestraat te verhogen X

Strengere controles op zwaar en niet-plaatselijk verkeer in alle dorpen X

Plaatsen van vuilnisbakken bij dorpskermissen en grote openbare evenementen X

Maatregelen om geluidsoverlast bij ontmoetingscentra aan te pakken X

“Besparen in overheidsinstel-
lingen, dat was het belangrijk-
ste programmapunt waarmee 
we in 2012 naar de kiezer 
trokken” zegt Luc Coupillie, 
provincieraadslid voor de N-VA. 
“En jawel, we houden woord.”

MINDER PROVINCIALE 
BEVOEGDHEDEN EN RAADSLEDEN
Vanaf 1 januari 2017 verliest het 
provinciebestuur de bevoegdheid 
over welzijn, sport en cultuur. 
Hierdoor daalt bij de volgende 
provinciale verkiezing het aantal 
provincieraadsleden van 72 naar 
35. Voortaan zal West-Vlaanderen 
het doen met vier in plaats van 
zes gedeputeerden.

Vlaanderen en de steden en ge-
meenten zullen de bevoegdheden 
die de provincie verliest, over-
nemen en mee opnemen in hun 
beleid. Hierdoor doen we voort-
aan hetzelfde werk eenvoudiger, 
efficiënter, en vooral goedkoper. 
En dat komt in de eerste plaats u, 
als belastingbetaler, ten goede.

EFFICIËNTERE PROVINCIALE 
WERKING 
De minnaars van de provincie 
schreeuwen moord en brand. 
“Nogal wat huidige provinciale 
projecten en initiatieven gaan een 
onzekere toekomst tegemoet” 
beweert de huidige provinciale 
meerderheid te pas en te on-

pas. Maar de 
werking van 
de provincie is 
op veel vlak-
ken niet meer 
van deze tijd. 
Daarom heeft 
de N-VA dit 
moeilijke punt 
terecht op 
de politieke 
agenda gezet. 
Maar sinds-
dien doet men 
dus vooral veel aan bangmakerij 
in de provincie.

Wij onthouden van deze hervor-
ming liever dat de provincies ef-
ficiënter zullen gaan werken. En 
ja, dat zal gebeuren met minder 
‘postjes’. Maar het betekent niet 
dat bijvoorbeeld het populaire 
kunst- en kustevent BEAUFORT 
gedoemd is om te verdwijnen. 
Deze zomer bleek duidelijk dat 
de kustgemeenten best wel in 
staat zijn om dergelijke initiatie-
ven zelf te organiseren.

PROVINCIE BLIJFT INVESTEREN IN 
INNOVATIEVE LANDBOUW
Vanaf 2017 houdt de provincie 
zich alleen nog maar bezig met 
zogenaamde ‘grondgebonden 
materie’. Landbouw bijvoorbeeld. 
Ondersteuning van het onder-
zoek (INAGRO), aandacht voor 
duurzaamheid, kwaliteit en in-
novatie in de landbouw blijft dus 

een provinciale aangelegenheid. 
Zo blijft de provincie initiatieven 
als ‘schoon boeren’ verder onder-
steunen.

Het gesloten varkensbedrijf 
Casier-Vanoverschelde en de 
anjerkwekerij Degryse-Dieryck 
uit Merkem namen de uitdaging 
voor een schonere landbouw 
op hun bedrijf trouwens al aan. 
Beide bedrijven kwamen hiermee 
ook mooi in de schijnwerpers 
te staan. Wie de brochure over 
‘schoon boeren’ niet ontvangen 
heeft, kan ze nalezen op 
www.inagro.be.

Voorstellen N-VA Houthulst in de gemeenteraad

N-VA Houthulst in beeld

N-VA houdt woord

Verkeersveiligheid rond de scholen in 
Groot-HouthulstGroot-Houthulst

Vier vragen aan …
1. Waar denk je aan bij het woord ‘herfst’?

Aan de verandering van de natuur, met veel warme en gemengde 
kleuren. Het bos van Houthulst is dan op zijn mooist.

2. Wat is jouw favoriete herfstgerechtje?

Lekker gekruid stoofvlees met Trappist.

3. Waarvoor kom je op een zonnige herfstdag graag je zetel uit?

Om een stevige boswandeling te maken met de hond hier in Houthulst.

4. Waar vinden we je terug op een regenachtige herfstavond?

Dat zit ik het liefst in mijn zetel voor de tv, naar een goede film te kijken.

Wist u dat u in september uw mening 
mocht geven over verkeersveiligheid in 
de buurt van onze scholen?
Ook de N-VA was aanwezig op 
deze inspraakmomenten. Wij 
blijven in de gemeenteraad en in de 
adviesraden hameren op het belang 
van de verkeersveiligheid voor onze 
schoolgaande jeugd. En natuurlijk 
houden we jullie verder op de hoogte.

Landbouw blijft een bevoegdheid van de provincie. Onder 
meer projecten als ‘schoon boeren’ blijven ondersteuning 
krijgen.

Luc Coupillie, Luc Coupillie, 
N-VA-provincieraadslid N-VA-provincieraadslid 
uit Pervijze

Gemeenteraadslid 
Nick Geers

Ook N-VA Houthulst was erbij toen Bart De Wever 
naar Langemark-Poelkapelle kwam ...

... en N-VA-ondervoorzitter Sander Loones was 
te gast op onze Vlaamse Kermis.

www.inagro.be.

Luc Coupillie, Luc Coupillie, 
N-VA-provincieraadslid N-VA-provincieraadslid 
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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

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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:
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