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Op 1 januari 2016 zijn we halfweg 
de huidige bestuursperiode. Dit is 
dan ook het geschikte moment om 
een korte balans op te maken.

De N-VA bestuurt voor het eerst 
mee in Evergem. Als grootste partij 
bepalen wij mee het beleid.

De bestuursleden van N-VA Evergem 
en haar mandatarissen vormen een 
hechte ploeg die constructief en 
intens werkt aan een goed beleid 
voor onze gemeente.

De financiële toestand is gezond 
en dit zonder de belastingen te 
verhogen. Het blijft onze grootste 
prioriteit om de belastinggelden van 
de Evergemse bevolking te beheren 
als een goede huisvader.

Op een andere plaats in dit blad 
vindt u een kort overzicht van de 
verwezenlijkingen en de verdere 
plannen. Nog drie jaar te gaan om 
dit verder uit te werken. N-VA 
Evergem heeft er zin in en … is er 
klaar voor.

Rob Trenson
Voorzitter N-VA Evergem

HALFWEG…

In overleg met de handelaars van 
de verschillende deelgemeenten 
van Evergem werden kortparkeer-
havens op verschillende plaatsen 
in onze gemeente ingericht.

Na de handhaving van de blauwe 
zone in het centrum van Ever-
gem is dit een tweede concreet 
antwoord op uw vraag van 2011! 
Toen gaven de kiezers aan dat het 
grootste probleem in onze ge-
meente het tekort aan parkeergele-
genheid was.

Verandering voor Vooruitgang… 
daar staat de N-VA voor! Vanaf 

januari 2017 zullen in de dorps-
kernen plaatsen voorzien zijn voor 
bewoners die lang willen par-
keren, maar ook zullen 25% van 
de beschikbare parkeerplaatsen 
dienen voor kort parkeren.

N-VA-schepen van Lokale Eco-
nomie Kathleen Depoorter wil 
zo tegemoet komen aan de vraag 
naar parking van de handelaars in 
onze gemeente én aan het com-
fort voor onze bewoners om met 
plezier boodschappen te kunnen 
doen in eigen gemeente … zonder 
parkeerstress!

Evergem, 
klantvriendelijke gemeente

Kathleen Depoorter

Schepen van Financiën en begroting, 
Middenstand en lokale economie, 

Internationale samenwerking, 
Volksgezondheid, Dierenwelzijn

N-VA Evergem bezocht een tijdje gele-
den het federaal parlement en werd er 
ontvangen door minister Jan Jambon en 
Kamervoorzitter Siegfried Bracke.
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Na de invoering van de mantelzorgpremie en de 
komst van de seniorenconsulente blijven we in-
vesteren in senioren, zegt OCMW-voorzitter Kurt 
Moens. 

Rond deze tijd worden 600 Evergemse tachtigplus-
sers bezocht door de postbode, die samen met hen 
een vragenlijst zal invullen. Aan de hand van de 
resultaten van deze bevraging hopen we beter te kun-
nen inspelen op de noden van deze doelgroep. Som-
mige senioren zijn inderdaad nog vrij zelfstandig, 
andere kunnen extra zorg gebruiken of zijn vereen-
zaamd. Zo kunnen we een maatschappelijk werkster 
langs sturen bij hen die het echt nodig hebben. 

Binnenkort verschijnt ook een seniorengids, spe-
ciaal gericht naar al onze vijfenzestigplussers. 
Deze brochure biedt info over vrijetijdsbeste-
ding, dienstverlening en organisaties die werken 

voor zowel de actieve senioren als voor personen met 
een bepaalde zorgbehoefte.

Er is ook duidelijkheid omtrent het WZC Ter Caele in 
Evergem. Het oudste van onze drie woonzorgcentra 
is op termijn aan vervanging toe. Een haalbaarheids-
studie wees uit dat een nieuwbouw op de huidige 
locatie de beste optie 
is. De OCMW-raad 
ondersteunde deze 
optie. Deze beslissing 
biedt zekerheid voor 
de bewoners en het 
personeel. 

Er worden vier percelen grond 
aangekocht in Ertvelde tussen de 
Blauwe Steenstraat en de Bom-
mels. Langs de R4 komt er een bos 
van 17.643 m2. De Vlaamse over-
heid subsidieert 60 procent van de 
70 000 euro aankoopprijs. 

GELUIDSBUFFER
De subsidies zijn aangevraagd.  
De gemeente zorgt voor de bebos-
sing. Het bos zal een geluidsbuffer 
vormen voor de woningen in de 
omliggende straten en zorgen voor 

een groenbuffer langs de R4.

De eerste fase van het inrich-
tingsplan Doornzele-Noord, 
Rieme-Zuid is volop in uitvoe-
ring. Er worden meer dan   
150 000 struiken en bomen 
aangeplant. Deze vormen op 
termijn een dichte bosbuffer. De 
werken zullen klaar zijn in het 
voorjaar 2016.

OCMW zet sterk in op senioren

Nieuw bos langs de R4

Wat vroeger een lastige karwei was gaat nu moeiteloos: een bouwvergunning indienen kan je digitaal doen.  
Via www.omgevingsloket.be kan je inloggen. Deze digitale werkwijze levert vele voordelen op voor de aanvrager, de archi-
tecten en het lokaal bestuur. Elke betrokken partij kan met enkele muisklikken alle informatie raadplegen.

Volgende aanvragen kunnen digitaal gebeuren: overwelven gracht, aanpassen boordstenen, aanleg oprit, huisaansluiting 
riolering, ingebruikname openbare domeinen en signalisatie.

Een bouwvergunning indienen? 
Dat kan sneller dan je denkt

Kurt Moens
Voorzitter OCMW, 
Schepen Sociale zaken

Patrick Huyghe

Schepen van Ruimtelijke Ordening 
en Stedenbouw, Milieu, 
Natuurontwikkeling, Containerpark

Uw raadsleden stellen zich voor

Patrick De Wulf - gemeenteraadslid

Ik ben ervan overtuigd dat veel Evergemnaren mij reeds kennen, maar aan degenen die niet weten wie ik ben, 
wil ik me graag even voorstellen. Ik ben Patrick De Wulf, ik woon in onze deelgemeente Ertvelde. Sinds 2013 
zetel ik in de gemeenteraad van Evergem. De vergaderingen van de gemeenteraad boeien mij heel erg. Het 
thema dat mij het nauwst aan het hart ligt en waar ik voornamelijk voor wil ijveren is de veiligheid van alle 
inwoners, groot en klein, van onze gemeente. 

Zo vind ik het zeer belangrijk dat men blijft investeren in voetpaden en veilige wegen (zones 30 – 50 – 70). Aandacht voor de belij-
ning van de fietspaden is eveneens van groot belang. In functie van onze kinderen moet verder zorg gaan naar een grote zichtbaar-
heid van de oversteekplaatsen, in het bijzonder aan de scholen. 

Christa Raes - gemeenteraadslid

Graag stel ik mij hier even voor. Ik ben Christa Raes, 46 jaar, gehuwd met Frank en mama van drie flinke zonen. 
Sinds vorig jaar woon ik met mijn gezin in Ertvelde, voordien woonden we in Kluizen. Daar ben ik nog steeds 
actief als bestuurslid van de Gezinsbond en KVLV.

De rest van mijn vrije tijd ben ik vooral trouwe supporter van mijn voetballende kinderen. In het dagelijks leven 
ben ik directeur van de Vrije Basisschool Sint-Laurens in Zelzate. Drie jaar geleden nam ik voor het eerst deel 
aan de gemeenteraadsverkiezingen met de N-VA en in januari 2013 legde ik de eed af als gemeenteraadslid. 
Enkele maanden nadien zetelde ik ook voor het eerst in de politieraad.

Vanuit mijn beroep liggen thema’s zoals onderwijs, kinderopvang, veiligheid aan de scholen en jeugdwerking mij nauw aan het hart. 
Natuurlijk ben ik ook geïnteresseerd in andere thema’s in de gemeente en probeer ik positief mee te denken met de partij en de 
gemeenteraad.

Voor mij is het heel belangrijk dat elk kind, elke jongere, elke volwassene en elke senior de kansen krijgt die hij of zij verdient en 
zijn of haar talenten kan gebruiken in een samenleving waar het goed is om te leven.

Onze gemeente is de voorbije jaren sterk 
gegroeid. Van ongeveer 30 000 inwoners 
naar nu bijna 35 000 inwoners op een peri-
ode van iets meer dan 10 jaar. We zijn een 
aangename gemeente om te wonen met 
goed uitgebouwd onderwijs en kinderop-
vang, een uitstekend vrijetijdsaanbod zowel 
op vlak van cultuur als op gebied van sport, 
met een uitgebreid verenigingsleven.

“We zijn zelfs iets te snel gegroeid want 
er is momenteel een inschrijvingsbeper-
king in onze gemeentescholen, er is een 
mobiliteitsprobleem en files ’s morgens op 
de R4 op het kruispunt ter hoogte van de 
Brico aan de Zeeschipstraat op de grens 
met Gent”, aldus burgemeester Joeri De 
Maertelaere.  Vandaar dat we als gemeen-
tebestuur kiezen om trager te groeien. We 
snijden de komende jaren geen woonui-
tbreidingsgebied aan en zelfs de woon-
gebieden willen we maar gefaseerd laten 
verkavelen.

Ruimte om te ondernemen
Er zijn wel nog heel wat te realiseren 
bedrijventerreinen beschikbaar op het 
grondgebied van onze gemeente. Het gaat 
om 100 hectaren Rieme- Noord,  om 55 
hectaren bedrijventerrein de Grote Nest 
en natuurlijk over de Kluizendokken met 
ongeveer 400 hectaren waarvan een deel 
op ons grondgebied. 

“Gunstig is dat zowel vervoer over de weg, 
maar ook per spoor en per schip mogelijk 
is”, voegt Joeri toe. 

Scheiding van het woon- werkverkeer
In elk van onze dorpskernen willen we een 
scheiding tussen het woon- en werk-
verkeer. Dit voor de veiligheid van onze 
inwoners, waaronder heel wat kinderen die 
met de fiets naar school gaan.

Leefbare kanaaldorpen zijn onze  
prioriteit
In onze kanaaldorpen Rieme, Langerbrug-
ge, Kerkbrugge en Doornzele, willen we de 
leefbaarheid en woonkwaliteit verbeteren.
Eerst en vooral door vrachtwagens uit de 
woonstraten te houden maar ook door de 
ontwikkeling van groene buffers 

Joeri: “In totaal zullen de komende jaren 
hier meer dan 50 
hectaren groen en  
bos worden aange-
plant en tientallen 
kilometer wandel- en 
fietspaden.  
Die fietspaden zullen 
op hun beurt zorgen 
voor een veilige en 
aangename fietsweg 
van en naar het 
werk.”

We willen trager groeien

Joeri De Maertelaere,
Burgemeester



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


