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De mening van Filip
Hou u klaar voor een factuur van 63 miljoen euro. De investering in de uitbreiding van de sportin-
frastructuur aan de Paardedreef kwam in de beslissende fase. Een goedkoper alternatief van N-VA 
werd door de meerderheid weggewimpeld.

U zult de komende 54 jaar besteden aan de terugbetaling 
van die 63 miljoen euro. Dat krijg je wanneer een bestuur 
slechts één ding voor ogen heeft, namelijk  pronken met 
een nieuwbouw als jullie straks naar de stembus trekken in 
oktober 2018.  N-VA waarschuwde al van in het prille begin 
voor de véél te dure terugbetaling van deze investering. 
Maar de meerderheid duwde koppig door. Dat de inwoners 
van Houthulst hiervoor jarenlang véél te véél miljoenen 
euro’s zullen moeten terugbetalen, zal hen een zorg wezen.

N-VA stelt goedkoper alternatief voor
De N-VA krulde op de oppositiebanken haar tenen bij  

zoveel kortzichtigheid. De N-VA stelde wel degelijk een 
(véél goedkoper) alternatief voor om dit project te financie-
ren. Maar de bevoegde schepen had al lang geleden beslist: 
het moest en zou met deze privé-partner gebeuren. Koste 
wat het kost (helaas ook letterlijk in dit geval).

Het is nu wel duidelijk dat er straks in oktober 2018 ver-
andering moet komen in Houthulst. En u kan daarvoor 
zorgen. De N-VA  stelt momenteel een ambitieuze ploeg 
samen. Met jullie steun zullen we samen het tij doen keren. 

We zijn er klaar voor!

Pro:
10 miljoen euro investeren in Houthulst?
OK
Indien op een doordachte en verstandige manier.

Contra:
Maar elke inwoner van Houthulst gedurende  
54 (!) jaar 63 miljoen doen terugbetalen voor een 
investering, is schandalig!

“Houthulst verdient 
een doordacht beleid. 
Afspraak in 2018.”
Filip Vanhevel, uw fractievoorzitter

 N-VA Houthulst
 @nvahouthulst
 www.n-va.be/houthulst

West-Vlaamse landbouw: pompen of verzuipen p. 3N-VA-voorstellen in de gemeenteraad p. 2



2

houthulst@n-va.be

Nieuws uit de gemeenteraad
In de gemeenteraad doet de N-VA maandelijks voorstellen. Hieronder leest u een greep uit wat we allemaal 
voorstelden.

Meer zonnepanelen,  
minder kosten
Kristof Vande Moortel pleit 
voor meer zonnepanelen op 
de gemeentelijke gebouwen. 
Op zijn vraag hoeveel zon-
nepanelen er liggen, luidde 
het antwoord: heel weinig. 
Zonnepanelen zijn niet alleen 
milieuvriendelijk, maar 
hebben ook onmiddellijk een 
positief effect op de financiële 
toestand van onze gemeente. 

Kristof 
Vande Moortel

Hondenpoep op Finse 
looppiste Paardedreef
Karien Vanthuyne vroeg om 
iets te doen aan de uitwerp-
selen van honden op de Finse 
looppiste. De schepen van 
milieu vond echter dat Karien 
hiermee de Finse looppiste in 
een negatief daglicht stelde. 
Maar wat zien we nu toch aan 
de inrit van de sporthal aan 
de Paardedreef? Jawel, een 
vuilnisbakje speciaal voor 
hondenpoep. Het was en is dus 
blijkbaar toch wel nodig...

Karien Vanthuyne

4 keer nee voor Buzzy
Dirk Gheysen vroeg voor 
het vierde jaar op rij aan de 
burgemeester om een deel van 
de kosten van een Buzzy-pas 
(een abonnement bij De Lijn 
voor jongeren) te betalen. 
De maand september is een 
dure maand voor gezinnen 
met schoolgaande kinderen. 
Heel wat van de omliggende 
gemeenten betalen een deel 
van de Buzzy-pas terug aan 
hun inwoners. Maar helaas, 
voor het vierde jaar op rij 
weigerde de burgemeester om 
dit te doen.

Dirk Gheysen

Beter beleid voor zwerf-
katten
Nick Geers voelde de schepen 
van leefmilieu aan de tand 
over het ontbreken van een 
zwerfkattenbeleid in onze ge-
meente. De schepen wist eerst 
niet goed waarover het ging. 
Daarna zei hij dat de gemeente 
wél een zwerfkattenbeleid had, 
maar achteraf blijkt dat niet zo 
te zijn. Iedereen in de gemeen-
te weet nochtans dat zwerfkat-
ten een probleem zijn. Zowel 
de inwoners van Houthulst als 
de vele zwerfkatjes verdienen 
een beter (zwerfkatten)beleid. 

Nick Geers

Werken aankondigen
Karien Vanthuyne pleitte 
ervoor om bewoners, en dan 
vooral de zelfstandigen, in 
een straat of wijk twee maand 
vooraf te verwittigen als er 
werken gepland zijn in de 
buurt. De burgemeester gaf 
toe dat dit niet altijd lukt. 
Nochtans zijn wegenwerken, 
die plots beginnen en dan 
maanden blijven aanslepen 
voor alle inwoners, maar voor-
al ook voor de lokale zelfstan-
digen, heel lastig.

Speelstraten voor uw 
kinderen
Karien Vanthuyne vroeg ook 
om in de zomermaanden of 
op een  woensdagnamiddag 
speelstraten in te richten in 
Houthulst. Dan wordt een 
stukje van een straat in een 
woonwijk afgesloten voor 
doorgaand verkeer en spelen 
de kinderen zorgeloos op 
straat. De gemeente wil dit zelf 
niet organiseren, maar zal een 
vraag van de bewoners naar 
een tijdelijke speelstraat wel 
ondersteunen.

Karien VanthuyneKarien Vanthuyne

Bladkorven in de herfst
Het is herfst en dan vallen de 
bladeren van de bomen. Nick 
Geers vroeg om tijdelijke 
bladkorven te plaatsen in de 
straten. De bewoners gooien 
dan hun bladafval in de blad-
korf. De schepen van leefmi-
lieu overweegt om dat eens 
uit te testen, maar voorlopig 
gebeurt er nog niets

Correcte prijs  
gemeenschapszalen
Op vraag van Filip Vanhevel 
werd het gebruikersreglement 
van de gemeenschapszalen 
aangepast. Het gebruik voor 
de verenigingen blijft gratis, 
maar voor privé-personen 
gaat de huurprijs omhoog. Nu 
zijn deze huurprijzen gelijk 
aan de huurprijzen van de 
privé-zalen in onze gemeente. 
Privé-personen kunnen nu 
ook zes maanden op voor-
hand een gemeenschapszaal 
aanvragen.    

 Filip VanhevelNick Geers
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“Pompen of verzuipen voor de West-Vlaamse landbouwer”
N-VA Houthulst steunt de oproep van provincieraadslid Peter De Roo voor een crisiscel voor de landbouw in 
West-Vlaanderen. “Het is pompen of verzuipen. En de West-Vlaamse landbouwer verdient beter,” aldus Peter 
De Roo (N-VA provincieraadslid uit Brugge) en afkomstig uit Merkem. 

De Roo kwam zwaar onder de indruk terug van een bezoek aan 
de organisatie Boeren op een Kruispunt (www.boerenopeen-
kruispunt.be), die landbouwers begeleidt die worstelen om hun 
hoofd boven water te houden. 

De Roo schuwt de vergelijking met de tijd van Daens niet. “De 
arbeiders van toen zijn de boeren van nu. En de veevoederbe-
drijven, de agro-industrie en de distributiesector zijn de elite die 
de wetten dicteren. Geldgebrek zorgt ervoor dat alle niet-essen-
tiële investeringen op de boerderijen op de lange baan worden 
geschoven.”

Instroom nieuwe landbouwers
De Roo vraagt de deputatie om waar mogelijk zelf werk te 
maken van een onmiddellijke administratieve vereenvoudiging 
voor het landbouwbedrijf, hiervoor op Vlaams niveau te lobby-
en en een intensievere samenwerking op te zetten tussen Boeren 
op een Kruispunt en INAGRO. “INAGRO doet fantastisch werk. 

Maar wat zijn we met fantastische plannen voor de West-Vlaam-
se landbouw, als er geen landbouwers meer zijn om ermee aan 
de slag te gaan? De instroom van jonge en nieuwe landbouwers 
is een grote uitdaging en wordt met de jaren groter. Dit moet 
een echt beleidsthema worden de komende jaren.”

Lekker eten van dichtbij
De Roo eindigde ermee het belang te onderstrepen van de korte 
keten -lekker eten van dichtbij- en vroeg de deputatie de moge-
lijkheid te onderzoeken om op Boeverbos een ophaalpunt voor 
de vzw Voedselteams (www.voedselteams.be) op te starten.

Ben jij het ontbrekende 
puzzelstukje?
De N-VA afdeling zag het levenslicht in 
Houthulst in januari 2012. Nu bijna zes jaar 
later staat er een stevig team. Maar in oktober 
2018 trekken we met zijn allen naar de stembus. 
N-VA Houthulst rekent hiervoor ook op jou.

 Heb jij sprankelende ideeën over groot-Houthulst? 
  Zie jij, net als wij, dat er een nieuwe wind door 

Houthulst moet waaien?
 Ben jij een krak in websites? 
 Heeft Facebook geen geheimen voor jou? 
 Ben jij een handige harry (m/v)?

We blijven op zoek naar creatieve, enthousiaste mensen in 
groot-Houthulst die hier-aan willen meewerken. 
Blijf niet langer toekijken van aan de zijlijn.

  N-VA luidt de alarmbel over landbouw

  Spreek iemand van onze groep aan of stuur 
ons een mail (houthulst@n-va.be)



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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