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HOUTHULST

Gemeente wil donkere 
plaatsen niet veiliger maken

In september vroeg gemeenteraadslid Karien Vanthuyne aan 
het gemeentebestuur om dringend een aantal pikdonkere  
punten in Groot-Houthulst aan te pakken. Jammer genoeg 
vindt de meerderheid uw veiligheid niet de moeite.

Concreet gaat het om de uitgang van het Markthuis bovenaan de trap en 
het verbindingsportaal tussen de Leeuweriksstraat en de Terreststraat in 
Houthulst, het Guido Bilckepad in Klerken en de fietsoversteekplaats in de 
Kouterstraat nabij het kruispunt ’t Hoekje in Merkem. Op die plaatsen  
ontbreekt verlichting of werd de aanwezige verlichting vernield. 

Donkere wintermaanden
Gemeenteraadslid Julie Descheppere vroeg in het voorjaar al om die locaties 
beter te verlichten. Dat zou de veiligheid van onze kinderen en alle voorbij-
gangers te fiets of te voet zeker ten goede komen. Nu de donkere herfst- en 
wintermaanden eraan komen, lijkt het probleem ons nog dringender. 

Toch wil het gemeentebestuur nog steeds de moeite niet doen om voor een 
oplossing te zorgen. Maar de N-VA-fractie geeft de strijd niet op. Wij blijven 
op dit punt hameren tot u resultaat ziet.

Verderop in dit nummer:
• Winnaars kerstpuzzel 2018 

• Nieuws uit de gemeenteraad

Enthousiast doorgaan

Beste inwoner

N-VA Houthulst blijft zich ook de ko-
mende zes jaar keihard voor u inzetten. 
Dag in dag uit stellen we samen met 
u vast dat het nog zoveel beter kan in 
Houthulst. Wij blijven dan ook klei-
ne én grote problemen waarmee u 
als inwoner kampt aankaarten in de 
gemeenteraad. 

Waarom het huidige gemeentebe-
stuur uw problemen maar al te vaak 
minimaliseert, is ons een raadsel. Tot 
onze spijt stellen we vast dat de soms 
heel eenvoudige oplossingen die we 
aanreiken, op de lange baan worden 
geschoven.

Maar wij gaan enthousiast door voor u. 
Aarzel daarom niet om uw vragen en 
bezorgdheden aan ons door te spelen.  
Zo kunnen wij ons blijven inzetten om  
voor alle inwoners van Groot-Houthulst 
verbetering te brengen. 

Vanop de oppositiebanken blijft N-VA 
Houthulst zich roeren. Dat was vroeger 
al zo en dat zal de komende jaren zeker 
zo blijven. U hoort nog van ons.

Met vriendelijke en  
Vlaamse groet

Filip Vanhevel

  In onze gemeente zijn er meerdere donkere plaatsen waar verlichting  
’s avonds absoluut noodzakelijk is.

Julie Descheppere 
Gemeenteraadslid

Karien Vanthuyne
Gemeenteraadslid
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Winnaars kerstpuzzel 2018 bekend
In het laatste nummer van het jaar vindt u in dit huis-aan-huisblad steeds een kerstpuzzel terug. Door die 
op te lossen maakt u kans op mooie waardebonnen. In afwachting van onze volgende kerstpuzzel, maken  
we hier de winnaars van 2018 bekend.

Winnaars van een waardebon van 20 euro
• Martine Derck uit Klerken
• Liesbeth De Mey en Steve Tant uit Houthulst
• Martine Depuydt uit Merkem

Winnaar van de hoofdprijs: een waardebon van 40 euro
• Louise Neyrinck uit Merkem

Bedankt aan alle deelnemers en van harte proficiat aan de winnaars!

Jobstudenten kunnen speelpleinwerkingen redden
De speelpleinwerkingen in Klerken, Houthulst en Merkem hebben het moeilijk om (hoofd)monitoren te vinden. Nochtans rekenen 
heel wat kinderen en hun ouders in de zomermaanden op die speelpleinwerkingen.

Het gemeentebestuur van Houthulst stelt in de zomer heel wat jobstudenten tewerk, onder meer bij de technische dienst. Waarom 
dan ook niet op de speelpleinen? Fractievoorzitter Filip Vanhevel stelde daarom voor om voor elk van de drie speelpleinwerkingen 
een jobstudent aan te stellen als hoofdmonitor. Die eenvoudige oplossing zou de speelpleinen al een heel eind op weg helpen. 

De meerderheid zou ons voorstel bekijken, maar we vrezen dat het weer op de lange baan zal belanden. 
Of heeft het gemeentebestuur misschien andere motieven en wil het enkel nog een speelpleinwerking in 
Houthulst-Centrum? 

Filip Vanhevel
Fractievoorzitter

Nieuws uit de gemeenteraad
Zoals in elke gemeente is er in Houthulst elke maand gemeenteraad. Vanop de oppositiebanken tonen onze N-VA-gemeenteraads-

leden zich heel actief met tal van tussenkomsten en voorstellen. Een greep uit de punten die wij al naar voren brachten: 

Brandweer op zoek naar water
Recent woedde er een grote brand op het industrieterrein. Daarbij moest de brandweer gebruikmaken van water afkomstig van 
een privéterrein, omdat de druk op de publieke waterleidingen er te klein is. Hetzelfde geldt trouwens voor de vrijetijdscampus in 
Houthulst. 

Volgens gemeenteraadslid Julie Descheppere is die situatie niet zonder risico. 
In de gemeenteraad stelde ze dan ook heel wat vragen en pleitte ze voor een 
degelijke en definitieve oplossing. Of is het wachten tot er een reusachtige 
brand uitbreekt vooraleer het gemeentebestuur in actie schiet?       

Julie Descheppere
Gemeenteraadslid
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  Louise Neyrinck ontvangt de hoofdprijs  
– een waardebon van Odar – uit handen 
van Karlos Debouck.

  Martine Depuydt kreeg van Karien Vanthuyne een waarde- 
bon van Horta Baes in Merkem en Steve Tant koos voor een 
waardebon van Kenny’s Gazetje.

Duidelijkheid gevraagd rond sociale woonwijk  
in Merkem
Het project van de sociale woonwijk in Merkem blijft hangen in een mist van onduidelijkheid. 
Gemeenteraadslid Karlos Debouck eist dat de gemeente klare wijn schenkt: wat werd er al 
beslist en welke beslissingen moeten nog volgen? Maar de antwoorden van het gemeentebestuur 
blinken uit in vaagheid. Wie Karlos een beetje kent, weet dat hij zich zal blijven vastbijten in dit 
dossier tot er een correcte oplossing uit de bus komt.

Karlos Debouck
Gemeenteraadslid

Heraanleg kruispunt  
Lobbestael kon beter
De heraanleg van het kruispunt Lobbestael tussen Jonkershove en Houthulst doet 
vragen rijzen. Zo vroeg gemeenteraadslid Kristof Vande Moortel aan het gemeente- 
bestuur waarom er op de baan Jonkershove-Houthulst een hoogteverschil staat 
aangeduid, terwijl er eigenlijk geen verhoging is. Een duidelijke signalisatie van de 
opstaande betonboorden ontbreekt dan weer, met het 
risico dat fietsers erover rijden en vallen. De schepen 
van Openbare Werken wist zich duidelijk geen raad 
met die opmerkingen. Niet dat dat ons nog verbaast …

Kristof Vande Moortel 
Gemeenteraadslid

Nieuws uit de gemeenteraad
Zoals in elke gemeente is er in Houthulst elke maand gemeenteraad. Vanop de oppositiebanken tonen onze N-VA-gemeenteraads-

leden zich heel actief met tal van tussenkomsten en voorstellen. Een greep uit de punten die wij al naar voren brachten: 

Hebt u een vraag 
of suggestie?
Wij luisteren graag naar uw ver-
haal! Spreek onze gemeenteraads-
leden gerust aan of stuur ons een 
mail via houthulst@n-va.be 
Samen met u gaan we op zoek 
naar een oplossing.
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


