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Zo is hij:
  initiatiefnemer voor de huldiging 

van paralympisch kampioen Geert 
Couchez 

  een van de steunpilaren van de  
Bakelandtstoet 

  drijvende kracht van de bloedgevers 
die groeiden van 400 naar 1249 giften 

  oprichter van de heden nog bestaande 
‘Kom op Tegen Kanker’ acties en van 
de vriendenkring van het gemeente-
personeel

  initiatiefnemer voor het MPI ‘Maria ter 
Engelen in Klerken

Voor zijn tomeloze inzet werd Johan in 
2012 beloond door de lezers van de Krant 
van West-Vlaanderen die hem tot ’Krak’ 
van de gemeente verkozen. De N-VA 
waardeert zijn inzet en wijst erop dat 
onze gemeente mensen zoals Johan goed 
kan gebruiken!

Sinds enkele maanden is Johan Vannoote 
actief in onze N-VA-afdeling. Het ganse  
bestuur is blij met deze versterking, want  
Johan is een echte culturele duizendpoot.  
Als politie-inspecteur was hij ook al bijzonder  
geliefd en op sociaal vlak verzet hij bergen 
werk.

Johan, waarom stapte je in de 
politiek? 

“In onze gemeente loopt heel wat  
verkeerd. De meerderheid plant projecten 
en neemt initiatieven die door een groot 
deel van de bevolking niet gedragen 
worden. Ondertussen blijven we allemaal 
zeer hoge belastingen betalen om deze 
onzinnige projecten te ondersteunen 
(de aanbouw aan het gemeentehuis, de 
onnodige verhuis van het recyclagepark 
of de BKO die men in de Poelkapelse kerk 
wil inplanten).”

Hoe denk je dit te veranderen?
“Ik geloof sterk in een no-nonsense beleid 
dat de zaken voorstelt zoals ze zijn, echt 
afstemt met de bevolking wat nodig is en 
wat er leeft en dit probeert uit te voeren 
met realistische ramingen en cijfers.  
Dat mis ik al veel jaren en vooral in de 
huidige legislatuur. Voor mij is het een  
verademing om de huidige N-VA-ploeg 
aan het werk te zien in de gemeenteraad 
en OCMW-raad. 

Ik maak hier graag deel van uit en wil 
onze huidige mandatarissen Dominique 
Cool, Peter Vantomme, José Victoor,  
Robert Barthier, Claudine Muylle en  
Sylvie Van Keirsblick een hart onder 
de riem steken. Met de N-VA wordt het 
beslist anders en ook beter. Daar werk ik 
graag aan mee”, besluit Johan.

Op een jaar vol 
verandering! 

Eerst en vooral willen we iedereen 
bedanken om van het kerstfeest op 
26 december een echt succes te 
maken. Onze N-VA-bestuursleden 
Johan Vannoote en José Victoor 
hebben voor jong en oud een 
schitterend kerstfeest op poten 
gezet. Wij kijken er alvast naar uit 
om jullie volgend jaar op woensdag 
27 december 2017 in Den Tap te 
verwelkomen.

Ook op politiek vlak timmert onze 
partij verder aan de weg. De weg 
van Verandering voor Vooruitgang. 
Een grote uitdaging voor ons alle-
maal, maar wel één waar we volop 
voor gaan. 

De N-VA blijft ijveren voor een 
propere en veilige gemeente, waar 
de burger écht medezeggenschap 
krijgt. Weg met megalomane en 
vooral nutteloze projecten die de 
kas leegzuigen. Wel rationele zaken 
waar iedereen beter van wordt.
Als je de komende maanden naast 
lentekriebels ook de politieke 
kriebels voelt opkomen, laat dan 
iets van je horen. Samen kunnen 
we ervoor gaan en van Lange-
mark-Poelkapelle letterlijk en 
figuurlijk een bloeiende gemeente 
maken.

Met Vlaamse groeten,

Jos Meersch
Voorzitter

Johan Vannoote
Bestuurslid in de kijker:
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De jongste bezoeker aan de  
N-VA-stand
Dat was Briek Decorte die we hier op de arm zien van 
de peter van de Langemark-Poelkapelse N-VA-afdeling: 
Volksvertegenwoordiger en dokter Jan Vercammen.

Kerstman bezoekt kinderen 
van brandweerlui
De kerstman strompelde tussen Kerst en nieuwjaar van het 
ene naar het andere feestje. Zo bezocht hij ook de kinderen 
van onze brandweerlui. De N-VA vond dat deze foto zeker in 
het huis-aan-huisblad moest staan, omdat de brandweer een 
vereniging van vrijwilligers is die zich belangeloos inzet voor 
de bevolking.

Geslaagd N-VA-kerstfeest!
Het plaatselijke N-VA-kerstfeest, door de tandem 
Johan Vannoote en José Victoor op de kaart 
gezet, was een echt succes. 

De jeugd kon zich te goed doen aan suikerspinnen terwijl 
een clown ballonfiguren maakte. De hoofdprijs van de 
tombola met de Kerstman kleurenwedstrijd ging naar de 
zesjarige Ayden Callewaert die de prachtige beer, met een 
waardebon van 25 euro om de hals, uit de handen van 
de hoofsponsors Jimmy en Evelyne van de Kubus mocht 
ontvangen. 

Verder waren er nog knuffelberen, strips en een kerstpakket 
voor iedereen. Er waren ook gratis Ysco-ijsjes van de 
plaatselijke Ysco-fabrikant. Als dank voor hun sponsoring 
werden Jimmy en Evelyne in de bloemen gezet.

N-VA biedt alternatieven

Gemeentelijke financiën

de financiële situatie waarop we afstevenen is is 
vergelijkbaar met een lege portefeuille met daarbovenop 
nog eens 5 miljoen euro schulden. De N-VA verzet 
zich tegen schattingen die op onkunde gebaseerd 
zijn en het onzinnige karakter van de investeringen 
moeten verdoezelen. Zo lopen de kosten van de 
buitenschoolse kinderopvang/kerk op tot 5 miljoen 
euro in plaats van 1 miljoen euro. Ook de kosten voor 
de dorpskernvernieuwing zijn al verdubbeld en de 
aanbouw van het Sociaal Huis aan het kasteel zou nu al 
2,5 miljoen euro kosten in plaats van 1,6 miljoen euro.

de N-VA ijvert voor een transparante communicatie 
over de financiële situatie van de gemeente en wil de 
gemeente gezond houden, zodat ze haar dienstverlening 
kan blijven waarborgen. Projecten waar niemand achter 
staat en die bergen geld kosten, moeten we dus durven 
afvoeren.

Aanbouw gemeentehuis

we zijn het digitale tijdperk al even ingestapt en heb-
ben daardoor ook steeds minder bureelruimte nodig. 
Toch kiest de meerderheid voor een aanbouw aan het 
gemeentehuis. Deze aanbouw ontsiert het gebouw en 
valt enorm duur uit.

de N-VA wil een gelijkvloers gebouw. Dat is voor  
iedereen makkelijk toegankelijk en kost minder. 
Bovendien had men eigenlijk al een stuk grond hiervoor 
voorzien (voor café Alfa in de Klerkenstraat), maar men 
verkocht het! 

Verhuis recyclagepark

de zinloze verhuis van het huidige recyclagepark. Een 
onnodige kost en verspilling van vele tienduizenden 
euro’s. Daarnaast ligt het langs een zeer gevaarlijke 
hoofdweg. Vergeet ook niet de jaarlijkse extra 
onderhouds- en huurkosten van 10 à 15 000 euro.

een goed en mooi onderhouden recyclagepark waar de 
huidige parkwachters al voor zorgden. Ook willen wij 
meer inzetten op recycleren, sorteren en recupereren. 
Desnoods met behulp van camerabewaking bij de 
containers. De kostprijs hiervan kunnen we dan via de 
algemene belasting laten betalen. Ook wegenwerken 
worden zo aangerekend.
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Heeft men nog respect voor buren en  
bezoekers?
De Duitse militaire begraafplaats krijgt 350 000 bezoekers per jaar over de vloer, maar 
er is geen toilet. Veel bezoekers hebben vaak een lange rit achter de rug en moeten dan 
noodgedwongen aankloppen bij buurtbewoners om daar naar toilet te gaan. De ‘Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge’ was bereid om toiletten te bekostigen, op voorwaarde dat 
de gemeente zou instaan voor het onderhoud. Dat was er voor de meerderheid te veel aan. 
Ze gooien tienduizenden euro’s weg, maar hier wil men niet in investeren. Heeft men dan 
geen respect voor de bezoekers en de omwonenden?
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 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:     /     /


