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 Op de foto zien we v.l.n.r.: gemeenteraadslid Peter Vantomme, N-VA-voorzitter Jos Meersch, verantwoordelijke ledenwerving en  
animatie Johan Vannoote, OCMW-raadslid Sylvie Van Keirsbilck, ondervoorzitter Stefaan Couchez, OCMW-raadslid Claudine  
Muylle, communicatieverantwoordelijke Lieven Degryse en de gemeenteraadsleden Dominique Cool, Robert Barthier en José Victoor. 
Op de inzetfoto zien we onze afdelingspeter N-VA-volksvertegenwoordiger Dokter Jan Vercammen.

 De Langemark-Poelkapelse N-VA-afdeling had 
een succesvolle `Vlaamsche Leeuw-stand’ op de 
Poelkapelse kerstmarkt. Bij momenten stak de tent 
eivol. Op de foto zien we: Jan Vercammen,  Daniëlle 
T’ jonck-Godderis, Jos Meersch, Stefaan Couchez, 
Dominique Cool, Peter Vantomme, José Victoor, 
Lieven Degryse, Johan Vannoote, Myriam Crombez, 
Heide Coppenolle, Monique Vanparijs, Christel 
Dereyne, Dirk Vandenbulcke en enkele bezoekers.

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!

N-VA Langemark-Poelkapelle 
wenst iedereen een  
fantastisch 2017!

Wij wensen iedereen een goede gezondheid, een jaar 
vol vrede, geluk, liefde en veiligheid in 2017!

Kerstmarkt en Kerstshow
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Langemark-Poelkapelle is gebuisd

Langemark-Poelkapelle blijkt een zeer slechte leerling te zijn. Van de 308 
onderzochte gemeentebesturen prijken we op de niet benijdenswaardige 295ste plaats. 

Als je dan ziet op welke punten men gebuisd is, krijgt men toch rode wangen. Voor de openbaarheid 
van bestuur krijgt men een nul. Voor de kostprijs op de documenten scoort men juist een  5/10. Voor 
groen, properheid en begraafplaatsen krijgt men een 4 en voor de toegankelijkheid gemeentehuis een 
2,4. Enkel de gemeentelijke diensten wensen we proficiat. Zij scoren een 10 op 10 voor de beltest en 
snelheid van het helpen.

De charmantste dorpen van 
De Westhoek
Jammer genoeg is Langemark-Poelkapelle niet bij de 
dorpen ‘die het bezoeken meer dan waard zijn, omwille van 
hun erfgoed, landschap en toeristisch aanbod’. 

Onze buren Ieper, Houthulst, Staden en Zonnebeke boeken 
volgens Het Nieuwsblad wel mooie resultaten.

Sportieve dames 
ontspannen ook 
even
Onze sportieve dames, die fietsen 
en lopen, waren ook aanwezig op de 
kerstmarkt. 

Wij troffen hen op de N-VA-stand met 
v.l.n.r.: Petra Debeer, Heidi Coppenolle, 
Heidi Lierman, Myriam Crombez en 
Nancy Pattyn, ook van hen de beste 
wensen en een voorspoedig 2017!  

Besturen kan ook anders
De CD&V zwaait sinds mensengeheugenis de 
fakkel op onze gemeente en dat is niet altijd goed. 
Het zet namelijk aan tot machtsmisbruik. Ook de 
Open Vld is in hetzelfde bedje ziek. 

Men zet van alles en nog wat op zonder enige vorm van 
inspraak. Achteraf is men dan verwonderd dat er klachten 
zijn. 

Zoals deze van de dorpskernhernieuwing en aanbouw kasteel. 
Het schepencollege moet eerst open en eerlijke informatie 
geven aan de burgers vooraleer actie te ondernemen. Het is 
ook noodzakelijk dat men zich afvraagt of het écht nodig is? 
Het een verbetering is? Het haalbaar en betaalbaar is? En… 
hoe we het best doen?

Maar… dat vergeet ons schepencollege vaak.

Gemeentelijke financiën zijn bedroevend
In de laatste gemeenteraad liet onze fractie toch enkele traantjes bij de voorstelling van het budget 2017 en 
de financiële gevolgen ervan tegen het eind van deze legislatuur.

In 2013 bedroeg de gemeentelijke spaarpot meer dan 6 miljoen 
euro. Met wat de meerderheid voorstelt, blijft er voor de nieuwe 
ploeg nog 50 000 euro of een lege portemonnee over met nog een 
hoop schulden van bijna 5 miljoen euro erbovenop.

Hoe komt dat? Eenvoudig: omdat ze alles mooier voorstellen 
dan het in werkelijkheid is.

De uitgaven zonder extra investeringen stijgen ieder jaar. In 2014 
kostte de gemeente bestieren 7 miljoen euro per jaar. Tegen 2019 
zou dit al meer dan 8 miljoen euro bedragen.

Zonder investeringen slaagt onze gemeente erin jaarlijks 
ongeveer een miljoen euro minder over te houden om 
broodnodige investeringen uit te voeren. En de investeringen 
kosten dat het geen naam meer heeft.

Men maakte de bevolking en ons van alles wijs. Voor de 
schandalige aanbouw aan het gemeentehuis (kasteel) `het 
sociaal huis’ gaan ze 895 000 euro meer uitgeven. Men voorzag 
1,6 miljoen euro en plots zal dit 2,51 miljoen euro kosten. De 
verhuis van het containerpark wordt plots 150 000 euro meer. 
Waardoor de totale kost van deze nutteloze verplaatsing nu  
1 miljoen euro bedraagt. Waar is de tijd dat men dit voor niks 
ging realiseren of ons toch deed geloven.

De dorpskernvernieuwing zou volgens ons schepencollege in 
2014 slechts 3,5 miljoen euro kosten. Ondertussen staat de teller 
op meer dan 6,1 miljoen euro. Iedere keer dat het ter sprake 
komt, kost het wat meer. Hopelijk komen daar niet nog meer 
dan een miljoen euro schadeclaims bij.

En dan als laatste: de inrichting van de BKO in de kerk van 
Poelkapelle zou onze gemeente 2,2 miljoen euro kosten. In 
plaats van 1 miljoen euro.  Men vergat hierbij nog de kosten voor 
het metselwerk (1,3 miljoen euro) en voor de liturgische ruimte 
mee te rekenen. Dit is nergens terug te vinden in de budgetten of 
het meerjarenplan.

Dat de burgemeester verdubbelingen en verdriedubbelingen of 
nog meer van de budgetten normaal vindt, maakt de N-VA boos.

Afvalcontainer 
sporthal volstaat 
niet
In de sporthal schafte men een  
afvalcontainer aan. Is die te klein of  
is er te veel afval? Het is wel degelijk 
het eerste. De zaalverantwoordelijke 
wil deze vuile hoek ook niet.  
De bevoegde schepen had grotere  
of meerdere containers moeten  
voorzien.

 Beste burgemeester en schepenen,

We maken ons zorgen over de manier waarop je onze gemeen-
te op droog zaad aanstuurt. Met dergelijke papieren en cijfers 
kan niemand nog vrolijk blijven.  Mocht het nodig zijn, willen we 
helpen om onmiddellijk enkele onzinnige projecten af te voeren. 
Met uitzondering van de dorpskern. Zoals altijd willen we ondanks 
onze tranen, geween en geschrei positief en constructief blijven. 
We stellen voor dat jullie eens een dialoogtafel over deze financië-
le situatie organiseren.
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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:     /     /


