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11 juliviering op de  
woensdagmarkt
Op woensdag 27 juni inviteert N-VA Langemark-Poelkapelle 
iedereen op de woensdagmarkt voor een traktaat aan de 
N-VA-stand. U bent van harte welkom van 8 uur tot 11.30 uur.

Woensdag 27 juni
8 uur – 11.30 uur
Woensdagmarkt 

Minister van Binnenlandse  
Zaken en Veiligheid Jan  
Jambon komt op 16 april  
naar Langemark. 
De inkom is gratis. Iedereen welkom! 

Maandag  
16 april

20 uur

Munchenhof

Jan Jambon  
komt naar  
Langemark- 
Poelkapelle

De N-VA heeft een hart voor 
Langemark-Poelkapelle.
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N-VA Langemark-Poelkapelle met sterke  
kandidaten en frisse ideeën naar de kiezer

Peter VANTOMME 
Aanpak schoolgebouw en omgeving 
Het schoolbestuur van de vrije basisschool van Poelkapelle plant in 2019 een nieuw-
bouw. De twee vestigingen worden op één campus ondergebracht. N-Va streeft naar het 
opwaarderen van de hele site Nieuwplaats waar de school, het verenigingsleven, jonge-
ren en senioren en de Bolletra hun thuis vinden. Kortom, één groot sociaal gebeuren. 
Slimme scholen zijn gedeelde scholen. Scholen staan vier maanden per jaar leeg. De 
koer, vergaderruimte, het sanitair kan in het weekend en vakanties gebruikt worden 
door derden. Anderzijds moet de gemeente investeren in een multifunctionele zaal 
waar evenementen en sport kunnen doorgaan, te gebruiken door de school tijdens de 
schooluren en verenigingen en derden na de schooluren.

Sylvie VANKEIRSBILCK
Werken loont met aangepaste vrijstelling voor leefloners
Mensen met een leefloon moeten beloond worden wanneer ze werken. Nu ris-
keren leefloners met een inkomen uit deeltijds werk minder over te houden dan 
mensen die afhankelijk zijn van OCMW-steun Leefloners kunnen tot 244 euro 
per maand verdienen met opleidingen of deeltijds werk zonder dat hun uitkering 
naar beneden gaat. Verdienen ze meer, dan daalt de uitkering. Die vrijstelling van 
244 euro is forfaitair. Hoe hoger het inkomen, hoe meer er van het leefloon afgaat. 
Daardoor loopt een leefloner die meer werkt het risico minder over te houden. De 
N-VA wil leefloners stimuleren om meer te werken door de vrijstelling geleidelijk 
mee te laten evolueren met hun loon.

Jos Meersch
Enorme uitdagingen voor Bikschote en Langemark-Poelkapelle

De komende jaren staat ook Bikschote voor enorme uitdagingen. Hoe 
kunnen we onze gemeente terug aantrekkelijk maken voor jongeren? Is 
er draagvlak bij de bevolking om de kerk op een realistisch en financieel 
haalbare manier een herbestemming te geven? Kunnen we streven naar 
verkeersveilige wegen voor heel Langemark-Poelkapelle? Kunnen we tege-
moetkomen aan de verzuchtingen van de jeugd voor betere infrastructuur? 
Wat met de toekomst van het openbaar vervoer in Bikschote? Inspraak en 
communicatie is hierin cruciaal. Vandaar dat ik als kandidaat uit Bikscho-
te deze uitdaging wil aangaan en als aanspreekpunt wil fungeren voor de 
mensen uit mijn gemeente. 

Claudine 
MUYLLE 
N-VA bewaakt betaalbaarheid 
factuur woonzorgcentrum
Woonzorgcentra zijn in enkele 
jaren fors duurder geworden. Een 
verblijf in een Vlaams woonzorg-
centrum kost gemiddeld 1 640 euro 
per maand. In 2013 was dat nog 
1 500 euro per maand. Om het ver-
blijf in een centrum  in de toekomst 
voor iedereen betaalbaar te houden 
bewaakt de N-VA de individuele 
kosten van het woonzorgcentrum 
in onze gemeente. Het centrum 
moet betaalbaar blijven.

Stefaan COUCHEZ
Werk maken van veilige 
fietspaden
In onze gemeente moet je goed 
zoeken naar een deftig fiets-
pad. De gemeente moet daarom 
investeren in het vernieuwen van 
fietspaden. Voor de N-VA is de 
fiets een volwaardig vervoersmid-
del. Met een doordacht beleid en 
wat goede wil kan ‘LangePoel’ 
een betere fietsgemeente wor-
den. Door meer in te zetten op 
fietspaden, veilige oversteekplaat-
sen en aangepaste fietssnelwegen 
willen we de veiligheid én het 
comfort van de fietser verbeteren. 
N-VA-minister Ben Weyts inves-
teert bovendien een recordbedrag 
in fietsinfrastructuur in heel 
Vlaanderen.

Sam LANCKRIET
Investeren in jeugd
Als voorzitter van de jeugdraad weet ik waar de 
hiaten in het jeugdbeleid zitten. De Chiromeisjes 
IXAGODO werden in een korte periode tot drie-
maal toe gedwongen om van lokalen te verhui-
zen. Tot op vandaag hebben ze nog altijd geen 
vaste stek. KSA-Bikschote huist daarnaast in veel 
te kleine containers om een degelijke jeugdwer-
king in te kunnen garanderen. Dat moet beter! 
Ook het jeugdhuis De Flodder, dat steeds beter 
draait, is bezorgd over zijn werking. Subsidies 
zijn pover en materiaal moeten bij de gemeente 
gehuurd worden. Graag zou ik dat gratis zien, 
zodat de jeugd gemotiveerd blijft om evenemen-
ten te blijven organiseren.

Heidi LIERMAN
De landbouwer betaalt de rekening van prijzenslag tussen 
de warenhuizen 
De strategie van grootwarenhuizen om klanten aan te trekken, is 
de goedkoopste te zijn. Het is echter een mythe dat je kwaliteitsvoe-
ding kunt verkopen tegen gelijk welke prijs. De landbouwer betaalt 
uiteindelijk de rekening. Boeren hebben het financieel als maar 
moeilijker. Er is een enorme concurrentie tussen supermarkten, 
waardoor een genadeloze druk wordt gelegd op degene die aan het 
begin van de keten staat: de landbouwer. Als producent heeft die bij 
de prijsvorming weinig in de pap te brokken. De prijs die de land-
bouwsector krijgt voor zijn producten is absoluut onvoldoende om te 
overleven. Ik pleit dan ook voor een onafhankelijke toezichthouder. 
Iemand die kan waken over de gedragscode.

Johan Vannoote
Zuiniger en verstandiger omgaan met uw belastinggeld 
Het Kasteel wordt uitgebreid. Dat is in onze ogen een esthetische 
blunder. We begrijpen dat men de administratie efficiënter wil 
laten werken, maar dit is niet de juiste oplossing. Men heeft het 
kasteel nog maar enkele jaren geleden voor een paar miljoen euro 
gerestaureerd. Nu worden de miljoenen opnieuw door deuren 
en vensters gegooid. Hetzelfde verhaal met het containerpark. Je 
zou denken dat de meerderheid geld zat heeft. In plaats van dure 
prestigeprojecten zou de N-VA liever een belastingverlaging voor 
onze inwoners zien.

José VICTOOR 
Stokoude bomen rond marktplein zorgen voor problemen
De stokoude bomen richten heel wat schade aan het wegdek. Kijk 
maar naar de parkeerstroken en wandelpaden rond de kerk. Boven-
dien is het bij het vallen van de bladeren een modderige boel rond het 
marktplein. Auto’s worden zo besmeurd. Daarnaast nemen ze klaarte 
af van onze woningen. Waarom plant het gemeentebestuur geen 
nieuwe laagstammige en bladhoudende bomen?

Dominique COOL
Kinderopvang in de kerk wordt enorm duur
Voor een alternatieve bestemming in de Poelkapelse 
kerk was onze mening niet van tel. We geloven niet 
in een ‘trappenkot’. Wij gingen voor een gelijk-
vloerse kinderopvang dicht bij de school. De kerk 
zou een multifunctionele invulling krijgen voor 
sport en cultuur en met drastische wijzigingen in 
de structuur van het gebouw. De huidige oplossing 
die nu voorligt, is erg duur. Bovendien zien wij de 
meerwaarde voor de dorpskern niet. Wij willen 
al de kerkbezigheden vanaf nul herbekijken en de 
onderste steen in de kerkpoel omdraaien vooraleer 
enige verdere kosten worden gemaakt. De totale 
kostprijs van het project ligt tussen de vijf en zes 
miljoen euro. Ter vergelijking: de kinderopvang in 
Langemark kostte ongeveer 0,8 miljoen euro. 
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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
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