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Beste inwoner  
van Langemark- 
Poelkapelle

Wat vliegt een jaar snel! 

Ondertussen staan de donkere 
dagen voor de deur, is het winteruur 
ingezet en kijken we vooral vooruit 
naar de komende weken.

Voor het eerst organiseert onze  
N-VA-  afdeling op 26 december om 
15 uur een heuse N-VA-Kerstshow 
in zaal Den Tap te Langemark. Dus, 
ouders, grootouders, vrienden en 
sympathisanten: allen daarheen! 
Voor bijkomende informatie kunt 
u altijd terecht bij ons bestuurslid 
Johan Vannoote (johan.vannoot-
e@n-va.be).

Wij nodigen u ook graag uit op 
onze jaarlijkse drink op de gezellige 
kerstmarkt in Poelkapelle op 17 
fdecember vanaf 17 uur. Op vertoon 
van uw N-VA-lidkaart krijgt u gratis 
een Vlaamsche Leeuw biertje. Al 
onze bestuursleden staan klaar om 
u met open armen te ontvangen. We 
maken er een gezellige boel van. 

Zoals u ziet wordt het een drukke 
decembermaand.  Ons dynamisch 
team hoopt dan ook te mogen be-
groeten op een van deze dagen.

Hopelijk tot dan!

Met Vlaamse 
groeten,

Jos Meersch
jos.meer-
sch@n-va.be

Kerstshow voor 
jong en oud

Onze organisatoren van de Kerstshow Myriam Crombez, 
Christel Dereyne, Johan Vannoote en José Victoor  

verwelkomen u graag.

Toegang gratis!
Op maandag 26 december 2016 trakteert 
N-VA Langemark-Poelkapelle u op een 
reuze kerstshow in cultureel centrum 
Den Tap (Klerkenstraat 37 A in Lange-
mark- Poelkapelle). We starten ermee 
om 15 uur en de toegang is gratis. Alle 
kinderen, ouders, grootouders, familie en 
vrienden zijn welkom.

Programma:
 15 uur: Gevarieerde kerstshow

 17.15 uur: De kerstman komt langs 
met een gratis kerstpakket voor de 
kinderen, die vooraf ingeschreven zijn 
via het strookje onderaan de bijgevoegde 
flyer.

Men moet dit strookje voor december 
terug bezorgen bij een van de vermelde 
personen op de flyer. 
Voor alle (ook de niet vooraf inge-
schreven) kinderen is er ook een reuze 
suikerspin!

maandag 26 december 
2016 

vanaf 15 uur
Cultureel Centrum  

Den Tap
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Nieuws uit de provincieraad
Afslanking provincie  
West-Vlaanderen krijgt vorm 
Op voorstel van Vlaams minister Homans worden 
de provincies vanaf 2019 afgeslankt. “Het doel is een 
efficiëntere en slagkrachtigere overheid, met sterke 
lokale besturen en een sterk Vlaanderen”, aldus 
fractievoorzitter Kristof Pillaert uit Hooglede.

Dit vertaalt zich ook in veel minder mandaten. Voor West-
Vlaanderen gaat dit van 72 naar 35 provincieraadsleden. Het 
aantal gedeputeerden daalt van zes naar vier. Dit zal jaarlijks een 
besparing van 1 miljoen euro opleveren.

Vanaf 1 januari 2018 zullen de provincies niet langer 
persoonsgebonden bevoegdheden zoals sport, jeugd, 
welzijn, cultuur, … mogen uitoefenen. Het personeel en de 
infrastructuur wordt overgedragen aan de Vlaamse of lokale 
overheid, met respect en de nodige garanties voor het personeel. 

Met deze hervormingen kiest minister Homans resoluut 
voor efficiënte en slagkrachtige bestuursniveaus, minder 
mandaten en een bundeling van expertise. “Met de 
afslanking van de provincies willen we vooral bereiken dat de 

dienstverlening aan de burger beter, duidelijker en efficiënter 
wordt”, besluit provincieraadslid Pillaert.

Ziet u door de bomen 
… de kerk nog?
Langemark-centrum ligt er verwilderd 
bij. De slecht onderhouden reuzebomen 
steken de kerk weg achter hun takken, 
de wortels duwen de stenen van het 
wandelpad omhoog en de vallende 
bladeren vormen één grote mesthoop in 
het centrum. Het verwondert de N-VA 
niet dat niemand nog onder deze bomen 
wil parkeren. 

De gemeente huurde dan wel een boomdokter 
in die beweerde dat de bomen gezond zijn en dat 
ze kunnen blijven, maar dat komt niet tegemoet 
aan de terechte eis van de omwonenden om 
het groenbeheer wat serieuzer te nemen. Nu 
zorgen de bomen immers voor meer ongemak 
dan plezier. De N-VA vraagt de gemeente dan 
ook om alsnog een plan op te stellen om de vele 
ongemakken van de bomen weg te nemen. 

Gemeente kan 
(of durft) niet te 
investeren
Tijdens de vorige gemeenteraad stond 
de budgetwijziging van 2016 op de 
agenda. En wat stelt de N-VA vast? De 
gemeentelijke werken gaan helemaal 
niet vooruit en de plannen kosten 
alsmaar meer geld. Tijd om het roer om 
te gooien, vinden wij.

Als de gemeente écht een verschil wil 
maken voor de inwoners, dan kan ze niet 
langer broodnodige investeringen blijven 

uitstellen. Ook de kosten om de gemeente 
draaiende te houden swingen de pan uit. 
Het Diftarpark (dat eigenlijk niemand 
wil) staat er nog steeds niet, het fietspad 
tussen Langemark en Poelkapelle zal pas 
na 2018 gerealiseerd kunnen worden en 
budgetten om de ruimtelijke ordening te 
regelen, worden ook al op de lange baan 
geschoven. 

Ook de dorpskernhernieuwing is een 
verhaal zonder visie of daadkracht 
in de handen van dit schepencollege. 
Enkele maanden geleden klonk het nog 
dat de meerderheid hiermee van start 
zou gaan, klacht of geen klacht van de 
omwonenden. Maar nu merken we dat 

het budget dat voorzien was voor de 
werken doorgeschoven wordt naar later. 
Net zoals het geld dat voorzien was voor 
een buitenschoolse kinderopvang in 
Poelkapelle.

Een gemeente moet durven investeren 
in de zaken die belangrijk zijn voor de 
inwoners. De N-VA ziet dat in, maar deze 
meerderheid steekt de kop in het zand. 
Het zijn nog twee jaar tot de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen. De N-VA 
wil die tijd gebruiken om effectief iets te 
betekenen voor alle inwoners. Maar of het 
gemeentebestuur dat ook van plan is? Dat 
is nog maar de vraag …

Wat met Sociaal Huis en dorps-
kernvernieuwing? 
Juist voor het ter perse gaan van dit blad was er nog ge-
meenteraad en daar vernam de N-VA dat de plannen van 
het Sociaal Huis (aanbouw aan het kasteel) en de Lange-
markse    dorpskernvernieuwing voor onbepaalde tijd in de 
frigo worden gestopt. De N-VA volgt dit verder voor u op.

Bezoek ons op de  
kerstmarkt
Op zaterdag 17 december staat N-VA 
Langemark-Poelkapelle met een kraam-
pje op de kerstmarkt in Poelkapelle. U bent van harte 
welkom in de N-VA-tent vanaf 17 uur.  Op vertoon van 
uw N-VA-lidkaart trakteert onze afdeling u op een gratis 
streekbier: Vlaamsche Leeuw.

  Verwilderde takken, niet opgeruimde bladeren en omhooggeduwde stenen: de bomen 
zorgen voor veel overlast.

  OCMW-raadsleden Claudine Muylle en Sylvie Van Keirsbilck.



pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen
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€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*

Recht op
werkloosheidsuitkering

Strijd tegen
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waar ook ter wereld
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bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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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:     /     /


