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Bedankt, kiezers!
Beste inwoner van Groot-Houthulst
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 zette ik
mijn eerste stappen in de politiek. Op 26 mei kreeg ik de eer
om Houthulst te vertegenwoordigen op de N-VA-lijst voor de
Kamer.
Met veel enthousiasme en met de volle steun van onze N-VA-afdeling startte ik aan een heel drukke, maar ook leerrijke en
boeiende campagne. Samen met heel wat andere kandidaten trok ik door onze mooie provincie. De vele contacten met
inwoners leerden mij wat de mensen in onze regio echt belangrijk vinden. “Een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen”
is een slogan waarin ik me nu meer dan ooit kan vinden.
5 182 kiezers gaven mij op 26 mei hun stem. Daarvoor ben ik enorm dankbaar. Samen met de hele partij blijf ik mij dan ook
inzetten om van Houthulst en van heel Vlaanderen een plek te maken waar het voor iedereen goed wonen en werken is.
Bedank voor uw steun!
Met Vlaamse groet

Tanja Greitsch
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Vrijdag 5 juli

Met al
uw favoriete
muziek op
verzoek

Stationshuis, Merkem
Gratis inkom

Vanaf 17.30 u.: streekbierbar
Van 19 tot 21 u.: eetstandje
+12 jaar: € 10 (2 broodjes beenham)
-12 jaar: € 5 (1 hamburgerbroodje)

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Constructieve o
N-VA Houthulst schiet u

Op de maandelijkse gemeenteraadszitting in Houthulst kwamen de N-VA-gemeenteraadsleden al vaak
Integendeel zelfs. Maak hieronder met hen kennis en ontdek z

Filip Vanhevel
Fractievoorzitter

Filip, hoe kijk jij
terug op de voorbije
maanden?
Filip: “Het was een bewogen
periode. Maar we hebben een goede
ploeg en zijn na de gemeenteraadsverkiezingen dan ook meteen uit de
startblokken geschoten.”
Welke punten bracht jij zelf naar
voren?
Filip: “Ik stelde voor om in Klerken
een groot cyclocrossparcours aan te
leggen. De gemeente kan daarvoor
een pak subsidies krijgen en het
zou een flinke opsteker zijn voor
het imago van onze gemeente in de
provincie en ook daarbuiten. Helaas
had schepen Verbeure geen oren
naar ons voorstel. Maar schepen
Vandromme beloofde om het toch
eens nader te bekijken.”
Deed je nog andere voorstellen?
Filip: “Jazeker. Ik vroeg naar een
hardere aanpak van sluikstorters.
Eén mobiele camera plaatsen aan
een glasbol volstaat lang niet. En
onze inwoners moeten ook kunnen
rekenen op veilige fietspaden die
in goede staat zijn. Ik heb dan ook
gepleit voor een beter onderhoud.”

Uw mening telt
Heb je een vraag of een tip voor onze gemeenteraadsleden? Wij luisteren graag naar uw verhaal.
Spreek onze gemeenteraadsleden gerust aan of
stuur een mail naar houthulst@n-va.be

houthulst@n-va.be

Julie Descheppere
Gemeenteraadslid

Julie, jij bent nieuw in de gemeenteraad.
Wat zijn je eerste indrukken?
Julie: “Ik voel me goed binnen de N-VA-groep en ben heel blij dat ik
al wat voorstellen kon doen.”
Je maakt ons benieuwd …
Julie: “Ik vroeg naar een oplossing voor de wateroverlast op het
nieuwe speelpleintje in Jonkershove. En ik pleitte ook voor meer
ondersteuning van de speelpleinwerkingen in Merkem, Klerken en
Houthulst tijdens de zomermaanden. Zo kunnen ze hopelijk meer
weken open zijn in de zomer en ook gemakkelijker monitoren vinden
voor hun werking.”
Het is duidelijk dat jij een aanwinst bent voor de N-VA-fractie, Julie!

Karlos Debouck
Gemeenteraadslid

Karlos, ook jij bent een nieuw gezicht in de gemeenteraad.
Hoe verliepen jouw eerste maanden?
Karlos: “Heel goed. Het is fijn om me in bepaalde dossiers te
verdiepen en mijn oor te luisteren te leggen bij de bevolking.”
Geef eens een voorbeeld van zo’n dossier.
Karlos: “De gemeente wil op termijn meer dan 100 nieuwe woningen
laten bouwen in Merkem. Het woonuitbreidingsgebied komt er tussen de
Stationstraat en de Kouterstraat. 80 procent van die woningen zouden
sociale huurwoningen worden en 20 procent ervan zou gaan naar sociale
koopwoningen. De gemeente zou dan een subsidie krijgen voor de aan
te leggen wegen. Maar die verhouding tussen sociale huurwoningen en
sociale koopwoningen vind ik niet ideaal. Volgens de gemeente is er nog
niks beslist, maar je voelt dat het de verkeerde kant opgaat. Ik blijf dat
dossier op de voet volgen en pleit voor een serieuze bijsturing.”
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oppositie:
uit de startblokken

in actie. Dat ze deel uitmaken van de oppositie, houdt hen niet tegen om tal van voorstellen te lanceren.
zelf dat ze niet van plan zijn om bij de pakken te blijven zitten.

Karien Vanthuyne
Gemeenteraadslid

Karien, jij was er de voorbije zes jaar
ook al bij. Hoe loopt het in de nieuwe
gemeenteraad?
Karien: “Ook nu doen we met de
N-VA tal van goede voorstellen. We kunnen
enkel hopen dat de meerderheid niet alleen naar ons
luistert, maar onze voorstellen ook steunt en mee
uitvoert …”
Vertel eens wat meer.
Karien: “Op bepaalde plaatsen in de gemeente is er
nood aan extra verlichting. Ik denk onder andere aan
het Guido Bilckepad in Klerken, de doorgang tussen
de Terreststraat en de Leeuweriksstraat in Houthulst,
aan de bushalte nabij ’t Hoekje op het einde van de
Kouterstraat in Merkem.”
Nog meer voorstellen?
Karien: “Houthulst kan volgens mij nog veel meer
doen voor het milieu. De bevoegde schepen draait
al te vaak rond de pot. Ik mis concrete initiatieven.
Vaak hoeven die ook niet eens zoveel geld te kosten.
Er is een groot gebrek aan ambitie bij dit schepencollege om de handen uit de mouwen te steken.”

Kristof Vande Moortel
Gemeenteraadslid

Kristof, wat zijn jouw prioriteiten in de gemeenteraad?
Kristof: “Door mijn job als huisarts doorkruis ik
vaak onze gemeente. Het zal jullie dan ook niet
verbazen dat het verkeer in de gemeente en de
toestand van onze wegen mij zorgen baart.”
Kan je een voorbeeld geven?
Kristof: “Zeker. De Schrevelstraat werd kort voor
de verkiezingen in oktober snel wat opgelapt.
Het resultaat is een slordige afwerking met tal
van gebreken. De rioolafvoeren lopen niet gelijk,
het wegdek kalft nu al af in de beek. En als je
moet uitwijken met een voertuig is het ronduit
gevaarlijk. Als ik foto’s van de situatie toon op de
gemeenteraad, dan vraagt de bevoegde schepen of
ik die foto’s naar hem eens wil doorsturen. Volgt
het schepencollege de werken in onze gemeente
eigenlijk zelf nog wel op?”

Vlaamse kermis op vrijdag 5 juli
Op vrijdag 5 juli nodigen we u allemaal van harte uit op onze achtste Vlaamse
kermis in het Stationshuis in Merkem. Kom er samen met ons klinken op de
Vlaamse feestdag. De hele avond is er animatie voor jong en oud. Het belooft
zoals altijd een hele gezellige avond te worden.
Om 17.30 uur opent een streekbierbar, met gekende en minder gekende
streekbieren. Tussen 19 en 21 uur kunt u van een broodje beenham smullen.
Kinderen onder de 12 jaar kunnen genieten van een hamburgerbroodje.
Een kaart voor twee broodjes beenham kost 10 euro. Kaarten voor een
hamburgerbroodje (-12 jaar) kosten 5 euro. Gelieve uw kaarten op voorhand
te bestellen bij een van de bestuursleden of via houthulst@n-va.be

www.n-va.be/houthulst

Bedankt

aan onze meer dan 1 miljoen kiezers.
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Uw N-VA-verkozenen uit West-Vlaanderen:
Vlaams Parlement

Kamer

Europa

Bert Maertens
Maaike De Vreese
Axel Ronse
Wilfried Vandaele
Cathy Coudyser

Sander Loones
Yngvild Ingels
Björn Anseeuw

Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

