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N-VA Houthulst doet enthousiast verder
Beste inwoner van Groot-Houthulst,
Het jaar 2020 staat voor de deur. Op het einde van het jaar blikken we samen met u even
achteruit, maar vooral toch ook vooruit. Met uw steun blijven we gaan voor een beter en
warmer Houthulst. Veel meer dan we zelf beseffen kunnen we samen van onze gemeente
een hartverwarmende gemeente maken.
We zitten in deze periode ook gezellig aan tafel met vrienden en familie. Het uitgelezen
moment om ook bijzondere aandacht te schenken aan inwoners van onze gemeente die zich
nu nog eenzamer voelen dan anders.
Ik wens u en uw naasten een deugddoend en vooral gezond 2020 toe.
Met vriendelijke en Vlaamse groet

Filip Vanhevel I Fractievoorzitter N-VA Houthulst

Cadeaus kopen? Bij uw lokale
handelaars natuurlijk!
De eindejaarsperiode staat voor de deur. Traditioneel een periode waarin we heel wat
cadeautjes kopen. Ga voor die vele cadeautjes langs bij onze lokale zelfstandigen. Als
u eens goed rondkijkt, zult u vaststellen dat er heel veel mooie winkels en bedrijven
zijn in Houthulst. Zij zorgen voor leven in onze dorpen. In naam van onze lokale
zelfstandigen, van harte bedankt!

Verderop in dit nummer:
• Kerstpuzzel (p. 2)
• Nieuws uit de gemeenteraad
(p. 3)

Fijne kerst en
prettig eindejaar

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Kerstpuzzel 2019
Wint u graag een cadeaubon? Dat kan als u onze traditionele kerstpuzzel oplost.
De hoofdprijs is een waardebon van 40 euro. Maar er zijn daarnaast ook nog vier waardebonnen van 20 euro te winnen.
U kunt de waardebon gebruiken bij een lokale zelfstandige in Houthulst.
Los dus vlug de onderstaande vragen op en schrap de antwoorden in de kerstpuzzel. Dan blijft er een feestelijke zin over.
Stuur die zin naar houthulst@n-va.be of per post naar N-VA Houthulst, Stationstraat 6, 8650 Merkem. Vermeld ook uw naam, adres
en telefoonnummer. Zo kunnen we u makkelijk bereiken als u bij de gelukkige winnaars bent. Uw inzending moet ons bereiken vóór
17 januari 2020.
In ons eerste huis-aan-huisblad van 2020 maken we de winnaars bekend.
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Familienaam van de Vlaamse minister-president.
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Naam van een wijk in Houthulst.
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V oornaam van een N-VA-gemeenteraadslid uit
Houthulst.
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Dichter afkomstig uit Merkem.
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De clubkleuren van KWS Houthulst.
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Deze piloot heeft een monument in Klerken.
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Dit vind je in Houthulst en ook ergens in Frankrijk.
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V oornaam van een N-VA-gemeenteraadslid dat
op De Boskant woont.

Vlaams geld voor scholen in Klerken en Houthulst
Dankzij Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts
krijgen de school Heuvelzicht in Klerken en de basisschool van Houthulst een subsidie.
In Klerken gaat het om een bedrag van 182 517 euro om nieuwe
klaslokalen in te richten op de zolderverdieping. De basisschool van
Houthulst krijgt op haar beurt 7 148 euro om klassen te huren en zo
heel wat leerlingen in aangenamer omstandigheden les te laten volgen.
N-VA Houthulst juicht de investeringen toe. Want lager onderwijs
in onze dorpen is voor ons een topprioriteit.
houthulst@n-va.be
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Nieuws uit de gemeenteraad
Zoals in elke gemeente is er in Houthulst elke maand gemeenteraad. Vanop de oppositiebanken tonen
onze N-VA-gemeenteraadsleden zich heel actief met tal van tussenkomsten en voorstellen. Een greep
uit de punten die wij al naar voren brachten:

Buurgemeenten moeten meer bijdragen voor
brandweer- en ambulancedienst
Houthulst kan rekenen op een goed draaiende brandweer- en ambulancepost. Inwoners van onze gemeente
houden die open en staan zo dag en nacht voor ons paraat. Maar Houthulst moet daarvoor jaarlijks 50 000
euro bijdragen aan het budget van de brandweerzone. En dat terwijl omliggende gemeenten die zelf geen
ambulancedienst hebben veel minder moeten bijdragen.
N-VA Houthulst steunt de ambulance- en brandweerdienst in onze gemeente voluit. Maar wij vragen dat de
omliggende gemeenten zonder eigen ambulancedienst daar meer voor bijdragen. De meerderheid blijft tot nu
toe helaas doof voor deze terechte vraag.
Filip Vanhevel I Fractievoorzitter

Verlichting nodig
op wandelpaden
Gemeenteraadslid Julie Descheppere blijft hameren op
meer verlichting voor de wandelpaden in onze gemeente.
Helaas stelde de schepen van Openbare Werken in
november heel duidelijk: als het van hem
afhangt, komt er geen verlichting op die
wandelpaden. Volgens hem dienen die
wandelpaden alleen voor schoolgaande
kinderen en worden ze alleen overdag
gebruikt. Voor de N-VA was dat een
onbegrijpelijke reactie, zeker nu het in
de winter zo lang donker is.
Julie Descheppere I Gemeenteraadslid

Gemeente moet
zijbermen opnieuw
opvullen
Gemeenteraadslid Karlos Debouck vroeg het gemeentebestuur om de zijbermen van de
omleidingswegen voor de werken
in Jonkershove weer degelijk op te
vullen. Ook op De Boskant zijn heel
wat zijbermen in de bochten gevaarlijk diep. Dat komt door de rally die
er plaatsvond. Ook die zijbermen
moet de gemeente zo snel mogelijk
opnieuw veilig maken.
Karlos Debouck I Gemeenteraadslid

Kruispunt Lobbestael valt veel
duurder uit dan verwacht
Kristof Vande Moortel heeft heel wat opmerkingen en vragen bij de
heraanleg van het kruispunt Lobbestael tussen Jonkershove en
Houthulst. De schepen van Openbare Werken moest in november
schoorvoetend toegeven dat de aanleg van dat kruispunt veel
duurder uitviel dan gedacht. Hij had ‘ergens’ een meerkost van
11 000 euro over het hoofd gezien. Tja, zo ziet u maar hoe zorgvuldig dit gemeentebestuur met uw centen omspringt.

Hebt u een vraag
of suggestie?
Wij luisteren graag naar uw verhaal! Spreek
onze gemeenteraadsleden gerust aan of
stuur ons een mail via houthulst@n-va.be.
Samen met u gaan we op
zoek naar een oplossing.

Kristof Vande Moortel I Gemeenteraadslid
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