
Cadeaus kopen? Nu meer 
dan ooit bij uw lokale 
handelaar natuurlijk!
De eindejaarsperiode staat voor de deur. Traditioneel 
een periode waarin we heel wat cadeautjes kopen. 
Mogen we iets vragen aan jullie? 

Ga voor die vele cadeautjes eens langs bij onze lokale 
zelfstandigen. Als u eens goed rondkijkt, zult u zelf vast-
stellen dat er heel veel mooie winkels en bedrijven zijn 
in Houthulst. Zij zorgen voor leven in onze dorpen en 
hebben uw steun dit jaar nog harder nodig dan anders. 
In naam van onze lokale zelfstandigen, van harte bedankt! 

Beste inwoner van groot-Houthulst,

Ook 2021 werd een heel bijzonder jaar. En nog altijd moeten 
we (te veel) rekening houden met heel wat coronamaatregelen. 
Maar toch moeten we nu vooral blijven vooruitkijken. We 
kunnen niet zomaar bij de pakken blijven zitten. Zo zitten 
de Vlamingen niet in elkaar, en zeker niet de mensen van 
groot-Houthulst. Ook deze keer zal het ons lukken. Samen met 
familie, vrienden en de mensen in je buurt durven we samen 
met jullie hoopvol vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Al 11 jaar 
lang 
vragen we jullie telkens in ons laatste huis-aan-huisblad van 
het jaar om te winkelen bij onze lokale zelfstandigen. Dit jaar 
willen we deze oproep nog sterker in de verf zetten. 

Samen met jullie steun blijven we gaan voor een beter en een 
warmer Houthulst. Veel meer dan we zelf beseffen kunnen we 
samen van onze gemeente een hartverwarmende gemeente 
maken.

We schuiven de komende weken ook weer gezellig aan bij 
de feesttafel met vrienden en familie. Laat ons in deze 
feestperiode ook bijzonder aandacht schenken aan de 
inwoners van onze gemeente, die zich in deze tijd van het 
jaar nu nog eenzamer voelen dan anders.

Ten slotte wil ik u en uw familie en vrienden 
een deugddoend en vooral een gezond 2022 
toewensen. 

Dat is tegenwoordig allang geen cliché meer …

Met vriendelijke én Vlaamse groet,

Filip Vanhevel, 
fractievoorzitter
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Kerstpuzzel 2021
Wil jij ook een cadeaubon winnen? Naar goede gewoonte krijgen jullie ook 
dit jaar een kerstpuzzel van ons. De hoofdprijs is een waardebon van €40. 
Daarnaast schenken we jullie ook nog 4 waardebonnen van €20. Als winnaar 
spendeer je je waardebon bij een lokale zelfstandige in groot-Houthulst.

Los vlug de onderstaande vragen op. 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 je 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 2022. In ons eerste 
huis-aan-huisblad van 2022 maken we de winnaars bekend.

Vrouwen aan de macht in N-VA Houthulst
Men hoort wel eens dat er meer vrouwen nodig zijn in de politiek. N-VA Houthulst geeft alvast het goede voorbeeld. Drie van de vijf 
N-VA-gemeenteraadsleden, Karien Vanthuyne, Julie Descheppere en Tanja Greitsch, zijn vrouwen. Ook de twee N-VA-zitjes in het 
Bijzonder comité van de sociale dienst worden door twee vrouwen bezet, namelijk Elien Clauw en Petra Seys-Callens. 

Tegelijkertijd is Elien ook nog voorzitster van onze lokale afdeling. 

Een zitje in het N-VA-bestuur. Ook voor jou?
In het voorjaar van 2022 verkiezen wij een nieuw lokaal N-VA-bestuur in Houthulst. Ben jij geboeid door (gemeente)politiek? 
Vind je net zoals wij én vele anderen dat de N-VA in Houthulst de meest dynamische partij is? Klopt jouw hart voor Houthulst 
en haar inwoners? Laat dan zeker iets van je horen en stel je kandidaat voor een bestuursfunctie bij N-VA Houthulst.

Alle info op houthulst@n-va.be.
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Zoek de antwoorden in de puzzel, schrap ze en wat overblijft is een feestelijke zin.

1   Voornaam van een N-VA-raadslid in het Bijzonder 
Comité voor de sociale dienst. Zij woont in 
Jonkershove: … Seys-Callens.

2   Voornaam van de voorzitster van onze lokale 
N-VA-afdeling.

3   N-VA-gemeenteraadslid uit Merkem: Karien ….
4   Voornaam van ons nieuwste N-VA-gemeenteraadslid. Zij woont op de Boskant.
5   N-VA-gemeenteraadslid uit Houthulst: Julie …
6   De N-VA-fractievoorzitter in de gemeenteraad: Filip …
7   Huisdokter uit Klerken en tevens N-VA-gemeenteraadslid: Kristof …

Win een 

waardebon 

van 40 euro

Karien Vanthuyne Julie Descheppere Tanja Greitsch Elien Clauw Petra Seys-Callens
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N-VA werkt voor Houthulst
Onze gemeenteraadsleden zitten niet stil tijdens de zittingen. We formuleren concrete en positieve voorstellen om het leven in 
Houthulst aangenamer en veiliger te maken.

Heb je een vraag of een tip voor onze gemeenteraadsleden? 
Spreek hen aan of stuur ons een mail op houthulst@n-va.be. 
We nemen contact met je op en samen gaan we voor een oplossing.

Julie Descheppere stelde voor om nu 
al studenten verpleegkunde aan te 
schrijven om hen warm te maken voor 
een vakantiejob in de kinderopvang 
in groot-Houthulst. Zo kunnen we de 
capaciteit van de kinderopvang tijdens 
zomermaanden hoog houden en wie 
weet zelfs uitbreiden. Nu zitten heel wat 
ouders met de handen in het haar als de 
kinderopvang beperkt open is tijdens 
de zomer. 

Ze stelde ook voor om de speelplaats 
van de gemeenteschool in Jonkershove 
groener te maken en een speeltuin aan 
te leggen in de nabije omgeving. De 
(schoolgaande) kinderen kunnen zich 
dan naar hartenlust uitleven op dit 
speelplein tijdens hun speeltijden en 
ook in hun vrije tijd.

Julie stelde ook voor om de rattenplaag 
rond de Fabriekeput kordaat aan te 
pakken. Er was onlangs een echte mui-
zenplaag in de vrijetijdscampus. Toen 
spaarde de gemeente kosten noch moei-
te om dit aan te pakken. Waarom doen 
ze dit dan niet rond de Fabriekeput?

Filip Vanhevel blijft er bij de gemeente ook 
voortdurend op aandringen om de vele 
fietspaden in de gemeente veiliger te maken 
en proper te onderhouden. Langs sommige 
gemeentewegen deed men (eindelijk) al een 
inspanning hiervoor. Maar langs de gewest-
wegen blijft de gemeente in gebreke. Ook 
de openbare verlichting zou men veel beter 
kunnen aanpakken in de gemeente.  

Tanja Greitsch deed een prachtig 
voorstel op de gemeenteraad. ‘De Gele 
Doos’ bestaat al in Antwerpen, in 
Gent en in tal van andere gemeenten 
in Vlaanderen. ‘De Gele Doos’ is een 
doosje met (letterlijk) levensbelangrijke 
medicatie én informatie. Alleenstaande 
senioren bewaren deze doos in de deur 
van hun koelkast. Als deze alleenstaan-
de in nood is thuis, dan weten hulpver-
leners meteen waar ze terechtkunnen 
om hun leven te redden. Burgemeester 
Hindryckx keurde dit voorstel botweg 
af omdat dit ‘niet meer van deze tijd’ 
is. Waar heel wat andere steden en 
gemeenten in Vlaanderen dit unaniem 
goedkeurden, stemde deze meerder-
heid het voorstel zomaar weg.

Tanja vroeg de gemeente ook nog 
om (net zoals in zoveel andere 
West-Vlaamse steden en gemeenten) 
in een tussenkomst te voorzien bij de 
aankoop van een Buzzy-pas bij de Lijn. 
Ook hier weigerde de gemeente om dit 
te doen.   

Karien Vanthuyne vroeg nogmaals aan 
de gemeente om de begraafplaatsen 
netjes te onderhouden. Karien blijft 
vooral hameren op een eerbiedwaar-
dige plaats op de begraafplaatsen voor 
mensen, die begraven worden door 
de gemeente, omdat er geen familie 
betrokken was bij de begrafenis.

Karien bleef bij de gemeente ook 
aandringen op een stand van zaken 
over de oplevering van de werken in de 
Poelkapellestraat en de Melanedreef.

Kristof Vande Moortele stelde zich als 
huisarts terecht heel wat vragen bij 
de aanpak door de gemeente van de 
covid-vaccinaties. Hij ijverde ervoor 
om de inwoners van groot-Houthulst 
te laten vaccineren in Diksmuide. 
Maar de gemeente wilde hier niet op 
ingaan. Hij klaagde terecht ook aan dat 
de inwoners bij de gemeente van het 
kastje naar de muur gestuurd werden 
als ze info nodig hadden. 

Kristof houdt zich ook bezig met de 
wegenwerken in de Ooievaarstraat in 
Klerken. Deze werken gebeurden al een 
paar keer onzorgvuldig en Kristof wil 
dat de gemeente nu deze broodnodige 
werken wél goed aanpakt.
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


