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N-VA drukt stempel op Evergem
Onze partij trok in 2012 met een duidelijk en ambitieus programma naar de kiezer en de N-VA werd met
33,6 procent van de stemmen de grootste partij in onze gemeente.
in Evergem vormen we een meerderheid met CD&V. De bestuursperiode is momenteel halfweg en kersvers N-VA-voorzitter
Peter Lapeere blikt tevreden terug op de realisaties van de eerste
drie jaar. De N-VA staat garant voor gezonde gemeentelijke
financiën zonder belastingverhoging. We houden de uitgaven
strikt onder controle en maken zo ruimte voor gerichte investeringen.
De handelaars in onze dorpskernen zijn terug vlot bereikbaar
door de invoering van de langverwachte blauwe zone in Evergem
en door zones voor kort parkeren in andere centra.
Onze gemeente wordt ook groener. We zijn trots dat de beloofde
extra 33 000 bomen er in de realiteit al meer dan 100 000 zijn
geworden. Extra groen en bebossing zorgt voor een mooie visuele buffer tussen wonen en industrie, of voor een groenscherm
langsheen de R4.
Het nieuwe koppelingsgebied Doornzele- Noord en de heropening van de trage wegen zorgen voor kilometerslange, veilige
fiets- en wandelverbindingen.
De werken op de R4 ter hoogte van Callemansputte zijn volop
aan de gang en zorgen ervoor dat de dorpskern van Rieme in de
toekomst zal gespaard blijven van het vele vrachtwagenverkeer.
Ook in Kerkbrugge- Langerbrugge, Belzele, Evergem- centrum
en Kluizen willen we het vrachtwagenverkeer in de dorpskernen
beperken.

De samenwerking met andere gemeenten binnen een zorgbedrijf
garandeert dat we ook in de toekomst binnen onze woonzorgcentra Ter Hollebeke, Ten Oudenvoorde en Ter Caele kwaliteitsvolle en betaalbare zorg kunnen blijven aanbieden.
De nieuwe gemeenteschool in Belzele is klaar, het tweede voetbalveld van Wippelgem is in gebruik, de bibliotheek in Evergem
en de cafétaria van het cultuurcentrum Stroming zijn grondig
vernieuwd, de werken in Elslo zijn volop aan de gang en ook de
nieuwbouw voor de buitenschoolse kinderopvang aan de Hoge
Wal in Ertvelde staat in de steigers.
Vrijwilligers en private initiatieven genieten onze steun. Het
budget voor de wijkinitiatieven en wijk- en dorpskermissen is
met 33 procent verhoogd. Ook voor de tweede helft van bestuursperiode ligt nog veel werk op de plank. Samen werken we
verder aan een gemeente waar het aangenaam is om te wonen, te
werken en te ontspannen!

Levensloop Evergem: samen strijden
tegen kanker
Het weekend van 18 en 19 juni vond voor de tweede keer Levensloop plaats. Dit
initiatief wil steun, solidariteit en hoop bieden aan alle kankerpatiënten en hun
families. 53 teams en 2070 deelnemers wandelden of liepen 24 uur lang aan de
piste van het sportcentrum Hoge Wal en zamelden samen 107 000 euro in. Ook de
bestuursleden en mandatarissen van N-VA trokken hun sportschoenen aan voor het
goede doel en vormden onder aanvoering van fractieleider Kenny Ketels het team
de Gulden Sporen. “Hartverwarmend!”, zo vatte Kathleen Depoorter, schepen van
Volksgezondheid die de presentatie van het evenement verzorgde, deze tweede editie
samen. Burgemeester Joeri De Maertelaere bedankte na afloop alle deelnemers en
vrijwilligers voor de inspanningen om samen een vuist te maken in de strijd tegen die
verschrikkelijke ziekte.

“Onze gemeentelijke financiën behoren tot
één van de gezondste van Vlaanderen”
Peter Lapeere | voorzitter N-VA Evergem
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Activiteitenkalender N-VA Evergem

UITNODIGING

RONDE VAN EVERGEM: N-VA KOMT NAAR JE TOE!

MUSIC FOR LIFE

t u uit naar het

Het bestuur van N-VA Evergem nodig

FEEeSmTeevastneder

plusprint.be
V.U. Peter Lapeere • concept/print:

ZEG ONS UW GEDACHT TIJDENS APERITIEFMOMENTEN (START ALTIJD OM 10 UUR) MET BURGEMEESTER EN SCHEPENEN.
23 oktober 2016
| Evergem-Langerbrugge-Kerkbrugge-Doornzele (Parochiezaal in bibliotheekstraat)
6 november 2016 | Ertvelde-Rieme-Kluizen-Wippelgem (Oud gemeentehuis)
13 november 2016 | Sleidinge (Klokhuis)
20 november 2016 | Belzele (Heksenketel)
4 december 2016 | Kasteel van Wippelgem: slotevenement

9 en 10 september 2016

Kasteeldomein van Wippelgem

in het Kasteeldomein van Wippelgem op 10 december 2016

burg

Inschrijven voor 1 september via
benita.verhegge@n-va.be
of 0473 463 326
evergem.n-va.be/agenda

NIEUWJAARSBRUNCH 2017

in het Kasteeldomein van Wippelgem op 22 januari 2017.

Op 21 mei is ter hoogte van Callemansputte de eerste spadesteek gegeven voor het langverwachte Hollands Complex
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HET BESTUUR VAN N-VA EVERGEM
NODIGT U GRAAG UIT VOOR HET
FEEST VAN DE BURGEMEESTER!
GENIET SAMEN MET ONS VAN EEN
APERITIEF, HOOFDGERECHT EN
DESSERT. VOLWASSENEN BETALEN
HIERVOOR 18 EURO EN KINDEREN
11 EURO.
IEDEREEN WELKOM OP
9 OF 10 SEPTEMBER OP
HET KASTEELDOMEIN VAN
WIPPELGEM.
ALLE INFO VINDT U OP
EVERGEM.N-VA.BE

Gemeentepersoneel ten dienste van de bevolking
Onze gemeente is één van de grootste in Oost-Vlaanderen en biedt een zeer uitgebreide dienstverlening.
Enkele cijfers:
• oppervlakte Evergem = 75,04 km2
• +/- 35.000 inwoners
• ongeveer 300 km gemeentewegen
• een laag werkloosheidspercentage van 4,9 procent
• negen dorpskernen.

DIENSTVERLENING

De gemeente heeft een uitgebreid aanbod op het vlak van cultuur, sport, bibliotheek, jeugd, kinderopvang, enz. De 4 gemeentelijke
basisscholen verschaffen onderwijs aan meer dan 1500 leerlingen. Het onderhoud van wegen, openbaar groen en begraafplaatsen is
een dagelijkse bekommernis. Ook op gebied van milieu worden grote inspanningen geleverd. Zo wordt het recyclagepark zeer intens
gebruikt. De gemeentediensten bieden ondersteuning bij heel wat kermissen, markten en jaarmarkten. Op het gemeentehuis kunt u
voor alle formaliteiten terecht.

PERSONEEL

Om alle taken goed te kunnen uitvoeren beschikt Evergem over ongeveer 300 personeelsleden. Daarenboven werken nog ongeveer
120 leerkrachten in de gemeentescholen. Daardoor is het gemeentebestuur - met 420 medewerkers - één van de grootste werkgevers
van de gemeente Evergem. De personeelsdienst en de administratie hebben de handen vol om alles in goede banen te leiden. In het
OCMW van Evergem zijn daarenboven dag in, dag uit 350 werknemers aan de slag ten dienste van de Evergemse bevolking.
Alle medewerkers willen de dienstverlening naar de bevolking optimaal verzorgen. Als schepen is het een boeiende bevoegdheid om
hieraan te kunnen meewerken.

Opening koppelingsgebieden Doornzele-Noord en Rieme-Zuid
Als gemeentebestuur is het een belangrijke uitdaging om de gunstige economische ontwikkeling in onze regio te verzoenen met
de leefbaarheid van onze kanaaldorpen Rieme, Doornzele en Kerkbrugge-Langerbrugge.

Rob Trenson,
schepen van Personeel, Onderwijs,
Buitenschoolse Kinderopvang en Opvanggezinnen

De koppelingsgebieden vormen een belangrijke natuurlijke buffer tussen de dorpskernen en de haventerreinen rond het
Kluizendok. De N-VA is verheugd dat de voorbije maanden in Rieme en in Doornzele meer dan 100 000 bomen en struiken zijn
aangeplant.
Naast de louter visuele buffer tussen wonen en industrie, is er ook de natuurwaarde met brede rietkragen en een zachte helling
waar de oeverzwaluwen zich kunnen nestelen aan de oevers van het Molenvaardeken. Bovendien is er een recreatieve meerwaarde
met wandelpaden, fietspaden en rustzones. Het nieuwe fietspad langs de Vasco da Gamalaan zorgt ook voor een veilige en
functionele fietsverbinding voor woon-werkverkeer.

evergem@n-va.be

Wist je dat …
De vier gemeentelijke basisscholen vorig schooljaar door de onderwijsinspectie doorgelicht werden? Alle scholen kregen een positief
verslag! De uitgebreide inspectieverslagen zijn openbaar en kan je vinden op www.ond.vlaanderen.be/inspectie

www.n-va.be/evergem

De verandering werkt!

42,9%

VACATURES

Meer vacatures

Jonge werklozen

Hoogste aantal sinds
2006 in Vlaanderen

Werkende 55-65-jarigen

2015

+37.500

2005

2016

32%

2015-2018

+140.000

Koopkracht

+5,3%
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45%

1ste kwartaal 2016 vs.
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WERKLOZEN

mei 2016 vs. mei 2015

JOBS

-15%

55.489

2015

-62.500
Daling van de
RVA-uitgaven met

1,1 miljard

Taxshift

Handelsbalans
De verhouding tussen de in- en uitvoer van een land

+€1.500/jaar
+€1.000/jaar

3%
+2,1%

2%
1%

+1,8%

0%

Laagste
lonen

Grootste inkomensstijging
in meer dan 5 jaar

2015

Grootste pensioenhervorming sinds
ontstaan sociale
zekerheid

2018

2016

+0,6%
2018

2015
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€€€€ €€
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Grondige afslanking
van de provincies

Grootste fiscale
hervorming sinds
1963

Kordate én humane
aanpak van grootste
asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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