
Jaargang 2016 • nr. 1 • april

EVERGEM

  

www.n-va.be/evergem

V.
U.

: R
ob

 T
re

ns
on

, E
ila

nd
 2

3,
 9

94
0 

Ev
er

ge
m

Peter Lapeere nieuwe voorzitter N-VA Evergem
Een dubbelinterview 
In maart koos de N-VA-afdeling een nieuw 
bestuur. Peter Lapeere werd verkozen tot nieuwe 
voorzitter. Uittredend voorzitter Rob Trenson 
kon zich geen kandidaat meer stellen. De statuten 
van de partij laten dit namelijk niet toe. Naar 
aanleiding van de voorzitterswissel hadden we 
met beiden een gesprek.
Kandidatuur
Peter Lapeere: “Ik volg de plaatselijke politiek al 
meer dan twintig jaar. Een aantal jaren geleden werd 
ik lid van de N-VA, omdat ik mij kan terugvinden in 
het gedachtegoed van deze partij. Zes jaar geleden 
trad ik toe tot het bestuur van de afdeling. Bij de 
bestuursverkiezingen van 2013 werd ik verkozen als 
penningmeester, een verantwoordelijkheid die ik 
zeer graag heb gedragen. Met de opgedane ervaring 
voelde ik me aangesproken om me kandidaat te 
stellen voor de voorzittersfunctie.”

Rob Trenson: “Na twee mandaten van telkens 
drie jaar was ik geen kandidaat-voorzitter meer. 
De statuten van onze partij laten geen derde 
opeenvolgend mandaat toe.”

Plannen
Peter: “Voor mij is het zeer belangrijk om de 
diversiteit van het afdelingsbestuur te bewaken. 
Ik pleit voor een evenwichtige verdeling man/
vrouw, een vertegenwoordiging van verschillende 
beroepen, opleidingen en alle leeftijdscategorieën. Ik 
ben ervan overtuigd dat het bestuur een spiegel van 
de maatschappij moet zijn.”
Rob: “Ik ga nu voluit voor mijn nieuwe functie. Als 
schepen van Personeel, Onderwijs, Buitenschoolse 
Kinderopvang en Opvanggezinnen heb ik een grote 
verantwoordelijkheid. Dit gaat over ongeveer  
450 personeelsleden, een hele opdracht.”

Toekomst van de afdeling
Peter: “De komende drie jaar zullen we de handen 
vol hebben met o.m. de evaluatie van onze werking. 
We willen ons verder verankeren in de lokale 
gemeenschap. Tijdens mijn mandaat focussen we 
ook op het uitschrijven van een inhoudelijk beleid 
voor de komende jaren.”
Rob: “Ik ben ervan overtuigd dat de N-VA-afdeling 
Evergem in goede handen is. Ik wens Peter alle 
succes toe!”

Peter Lapeere (links) schudt de hand 
van uittredend voorzitter Rob Trenson 
(rechts).
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Beste Evergemnaren,

Begin maart werd ik verkozen tot ondervoorzitter 
van het bestuur van N-VA Evergem en daarom stel 
ik me graag even kort aan jullie voor. Ik woon in 
de deelgemeente Ertvelde en zetel sinds 2013 in de 
gemeenteraad. Ik zet me in voor een veilig Evergem. 
Zo ben ik blij dat de gevaarlijke kruispunten in onze 
gemeente binnen afzienbare tijd zullen worden 
aangepakt (o.m. aanpassen verkeerslichten). Niet 
alles kan men van vandaag op morgen realiseren, 
maar het is hoopgevend dat de dossiers al in voor-
bereiding zijn. Verder wil ik er de komende drie jaar 
voor pleiten dat de burger meer inspraak krijgt in 
bepaalde dossiers. Ik wil er ook over waken dat het 
beloofde extra groen (Kiekenbossen, Bommels, …) 
geen loze belofte blijft.

Ik help ook verder 
te bouwen aan een 
ploeg die bekwame en 
waardige kandidaten 
voordraagt voor de ge-
meenteraadsverkiezin-
gen van 2018. Het zijn 
stuk voor stuk gedre-
ven mensen die zich in 
dienst stellen van de 
Evergemse burgers.

Patrick De Wulf
Ondervoorzitter 
N-VA Everge

Op de bestuursvergadering van 9 maart 2016 werd het nieuwe bestuur verkozen. 
Een vijftal bestuursleden waren die avond verontschuldigd.

Patrick De Wulf nieuwe ondervoorzitter

Het nieuwe bestuur van N-VA Evergem

Volgende mensen nemen extra verantwoordelijkheid op: Peter Lapeere, voorzitter – Patrick De Wulf, ondervoorzitter – Benita 
Verhegge, secretaris en organisatieverantwoordelijke – Siegfried Van der borght, penningmeester – Enzo De Weirt, communicatie- 
en webverantwoordelijke – Margot Colpaert, ledenverantwoordelijke – Ronnie Genbrugge, materiaalverantwoordelijke – Nathalie 
Vermeulen, jongerenverantwoordelijke –  Leen Van Acker, redactie huis-aan-huisblad.

Het OCMW zet in op senioren en mensen met een beperking

De N-VA geeft  
verenigingsleven 
duwtje in de rug

“Na de zomer breiden we de dienstverlening uit met 
een inclusieambtenaar”, zegt OCMW-voorzitter Kurt 
Moens. Mensen met een beperking worden dikwijls 
geconfronteerd met extra drempels in onze gemeente. 
Ook zij moeten kunnen deelnemen aan alle facetten 
van de samenleving, ongeacht hun beperking. De 
bewoners kunnen bij de inclusieambtenaar terecht 
om de moeilijkheden die zij ervaren (gerelateerd aan 
het gemeentelijk beleid) aan te kaarten. Dit kan gaan 
over mobiliteit en communicatie. Op die manier krijgt 
de ambtenaar een adviserende, sensibiliserende en 
ondersteunende rol en spelen zowel gemeente als 
OCMW sneller in op bepaalde noden.

Het project met Bpost waar al meer dan zeshonderd 
80-plussers een bezoek kregen van de postbode met 
een vragenlijst werd positief geëvalueerd. Een deel 

van de mensen gaf aan dat zij behoefte hebben aan 
een gesprek met een maatschappelijk werker om 
oplossingen te zoeken voor bepaalde problemen. Dit 
volgen we nu op. “Vandaar dat we beslist hebben 
om in het najaar het project verder te zetten met een 
nieuwe groep van 80-plussers.”, aldus Kurt Moens.

Een ander nieuw project is ‘ouder worden in je buurt’. 
Hier brengt men een beperkte groep van 70-plussers 
uit een bepaalde buurt bij elkaar. Het is de bedoe-
ling dat we na een aantal sessies op die manier hun 
behoeften opsporen en dat ze ook kennismaken met 
de bestaande dienstverlening van onze gemeente.

Kurt Moens
OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken

Zeg uw gedacht …
Op zondag 23 oktober, 6 en 
20 november 2016 komen 
de burgemeester, sche-
penen en raadsleden van 
N-VA Evergem naar je toe!

2016 is een kanteljaar in de 
gemeentelijke politiek. We 
zijn namelijk halfweg de 
legislatuur. Dat betekent 
dat we al veel gewerkt 
hebben … maar dat er ook nog voldoende tijd rest om één en 
ander af te werken of te veranderen. Daarom houden we een ape-
ritiefmoment in drie verschillende dorpskernen op drie zondag-
voormiddagen, waarbij we even willen stilstaan bij ons beleid én 
wat de mensen ervan denken.

De burgemeester en schepenen lichten hun werk kort toe en 
daarna nemen ze de tijd om naar jou te luisteren. N-VA Evergem 
wilt de gemeente besturen vanuit de maatschappij, van tussen 
het volk … niet vanuit de ivoren toren die het gemeentehuis zou 
kunnen zijn.

We verzamelen alle jullie vragen, opmerkingen en conclusies. Op 
zondag 4 december stellen we onze nieuwe plannen voor in het 
bijzijn van een nationaal N-VA-mandataris in het koetshuis van 
het Kasteel van Wippelgem.

Aperitiefgesprekken:
Op 23/10 voor Evergem-Langerbrugge-Kerkbrugge-Doornzele
Op 6/11 voor Ertvelde-Rieme-Kluizen-Wippelgem
Op 13/11 voor Sleidinge
Op 20/11 voor Belzele
Op 4/12 in het Kasteel van Wippelgem: slotevenement.

Buurten en wijken ondersteunen het 
lokale leven en kunnen een motor zijn 
voor de sociale cohesie. Als N-VA Ever-
gem hebben wij er binnen ons beleid 
voor gekozen om de vrijwilligers die 
zich jaar in jaar uit inzetten voor de 
organisatie van dorps-, wijk- en buurt-
kermissen financieel een duwtje in de 
rug te geven. 

Het was één van onze programmapun-
ten tijdens de campagne en nu - tijdens 
de gemeenteraad van april - wordt dit 
punt voorgelegd: een verhoging van de 
budgetten om al deze organisaties wat 
meer financiële ademruimte te geven. 
Hiermee zal opnieuw een programma-
punt afgewerkt zijn.

Wij hopen van harte dat heel veel Ever-
gemse burgers door hun aanwezigheid 
mee genieten van de genomen initiatie-
ven. Zo versterken 
we allen samen 
ons sociaal weef-
sel en kunnen we 
elkaar misschien 
eens ontmoeten op 
één van de plaatse-
lijke activiteiten. 

Chris Ranschaert
Gemeenteraadslid

Ronde van Evergem: 
N-VA Evergem komt naar je toe!



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

“Deze hervorming moet de aanzet zijn om de provincie efficiënt en transparant te 
besturen. De N-VA ijvert resoluut voor een minimalistische invulling. De provincie 
moet ten dienste staan van de andere beleidsniveaus en die enkel aanvullen waar 
het effectief nodig is. We gaan resoluut in tegen versnippering en overlapping”, 
stelt fractievoorzitter Jeroen Lemaitre.

Een kans voor de provincie om zich te herprofileren, dus. Maar de deputatie 
(CD&V, Open Vld en sp.a) maakt geen fundamentele keuzes en blijft zeer 
versnipperd verder werken zonder focus op de kerntaken. Zo houdt de deputatie 
vast aan de absurde plannen om alle diensten te centraliseren in de - te grote - 
Leopoldskazerne. Het kostenplaatje van dit megalomane project bedraagt 
liefst 75 miljoen euro.

provincieraadsleden

NU

in Oost-Vlaanderen

72 -50%
nog 36 provincieraadsleden

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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:     /     /

Liesbeth Homans

“De N-VA wil dat de provincie focust 
  op kerntaken, niet op megaprojecten.” 
   Jeroen Lemaitre, N-VA-fractievoorzitter provincieraad 

Liesbeth Homans


