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 We zien hier v.l.n.r.: gemeenteraadslid en lijstverantwoordelijke Peter Vantomme, voorzitter Jos Meersch, leden- en animatieverant-
woordelijke Johan Vannoote, OCMW-raadslid Sylvie Van Keirsbilck, ondervoorzitter Stefaan Couchez, OCMW-raadslid Claudine 
Muylle, bestuurslid Lieven Degryse, gemeenteraadslid, fractieleider en penningmeester Dominique Cool en de gemeenteraadsleden 
Robert Barthier en José Victoor (ook animatieverantwoordelijke).

Wij zijn er voor u!

Aanbouw gemeentehuis: luister naar inwoners!
De meerderheid wil het gemeentehuis uitbreiden en de plannen hiervoor liggen al een tijd op tafel. In het 
verleden werd er een stuk bouwgrond gekocht in de Klerkenstraat, maar deze grond werd nadien verkocht 
wegens t̀och niet interessant’. In 2011 werd de grond tussen het gemeentehuis en vijverpark aangekocht om 
er het Sociaal Huis te vestigen. Achteraf bleek ook dat niet ideaal.

Ondertussen heeft de meerderheid beslist om 
een gebouw aan het gemeentehuis te plakken (zie 
foto). De N-VA wijst erop dat het kasteel enkele 
jaren geleden voor meer dan 2 miljoen euro werd 
gerenoveerd en nu wil de meerderheid de lin-
kerzijde opnieuw openbreken en er nog eens 2,6 
miljoen euro in pompen. Geld is blijkbaar geen 
probleem voor Langemark-Poelkapelle.

Niet alleen is dit project architecturaal weinig 
inspirerend, maar zijn er ook andere oplossin-
gen. Toch is inspraak, debat en overleg blijk-
baar opnieuw niet nodig. Spijtig.

 Volksvertegenwoordiger  
en dokter Jan Vercammen
Peter van de afdeling

 Jos Meersch
Afdelingsvoorzitter
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Blijft u ook betalen? 
De huidige meerderheid heeft geen antwoorden klaar op de vragen van de N-VA en van ongeruste inwoners. 
De afschuwelijke aanbouw aan het gemeentehuis, de onnodige verhuis van het recyclagepark en de zinloze 
verkoop van vijf verdiepingen kinderopvang in de Poelkapelse kerk. 

Al deze financiële verspillingen vergoelijkt het gemeentebestuur onder het mom van ‘de koe bij horens vatten’. 
De N-VA benoemt de spilzucht liever met een andere metafoor: de belastingbetaler uitmelken. En dan hebben 
we het nog niet over het absolute gebrek aan communicatie en transparantie dat gepaard gaat met de vele dure 
projecten die op til zijn.

De 46-jarige Stefaan Couchez (post- 
bode) en zijn even jonge echtgenote 
Heidi Coppenolle (kleuteronderwij-
zeres) zijn beiden fan van N-VA-voor-
zitter Bart De Wever. Samen met hun 
twee zonen, Sven en Ruben, wonen ze 
in de Brugseweg in St.-Juliaan.

Ze zijn, net als hun twee kinderen,  
echte sportievelingen. Stefaan is 
scheidsrechter bij het jeugdvoetbal en 
Heidi loopt en zwemt. Dikwijls trekken 
ze er samen ook op uit met de fiets. 

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezin-
gen stond Stefaan op de lijst, maar ze 
kiezen allebei voor de N-VA omdat ze 
eerlijkheid en oprechtheid belangrijk 
vinden. In de lokale afdeling is er ook 
plaats voor openheid en ieders  
mening. “Wij zien heel wat zaken in 

onze gemeente die een totaal andere 
aanpak vereisen”, zeggen Heidi en 
Stefaan. “Er zijn een aantal grote en 
geldverslindende projecten waarvan 
we betwijfelen of ze enige meerwaarde 
betekenen voor de bevolking. Wordt 
het geen tijd dat er wat meer investe-
ringen gebeuren voor de voetgangers, 
fietsers en wegen, misschien nu met de 
dorpskernvernieuwing? Maar ook heel 
wat andere invalswegen liggen er voor 
zowel de voetganger, de fietser als de 
autobestuurder erbarmelijk bij.” 

Nog één van Heidi en Stefaans bekom-
mernissen bij hun fietstochtjes met 
de tandem of gewone fiets, of tijdens 
onze wandelingen of looptoertjes is het 
zwerfvuil: “Het lijkt misschien vechten 
tegen de bierkaai, maar we blijven ons 
inzetten voor een propere gemeente.”

 Heidi Coppenolle en Bart De Wever op de 
gele N-VA-tandem met tussen hen in Stefaan 
Couchez.

Stefaan Couchez en Heidi Coppenolle
Bestuursleden in de kijker:

Zinloze verhuis recyclagepark opnieuw gemiste kans
De meerderheid kondige even terug aan dat wegens een gebrek aan ruimte het huidige recyclagepark zou 
moeten verhuizen. Het nieuwe diftarpark zou aangelegd worden langs de (gevaarlijke) Houthulstseweg. De 
N-VA heeft terecht veel vragen bij de zinloze verhuis van het recyclagepark.

Wel voldoende ruimte
De bevoegde schepen beweerde dat er onvoldoende ruimte was 
om op het huidige recyclagepark een diftarpark in te planten. 
Palend aan het bestaande recyclagepark is er nog een even groot 
stuk - in beton gegoten - grond (zie foto) die gebruiksklaar is om 
het huidige recyclagepark uit te breiden. Met dit stuk erbij zou 
men over een veel grotere ruimte beschikken dan op het voor-
ziene nieuwe park in de Houthulstseweg.

Waarom dure verhuis?
Op de foto hiernaast kan u de vrij liggende ruimte, die grenst 
aan het recyclagepark, zien. De bevoegde schepen heeft u en ons 
dus onwaarheden verteld. Het recyclagepark moest niet verhui-
zen en kon perfect blijven waar het nu is. Iedereen was hiermee 
tevreden geweest. Bovendien gaat deze verhuis alle belasting-
betalers nog maar eens een aardige som geld kosten (volgens de 
laatste begroting meer dan een miljoen). Het recyclagepark is 
dus helemaal niet ‘bijna gratis’ zoals eerder gesuggereerd werd. 

De N-VA blijft het nut van de verhuis van het huidige, centraal 
gelegen recyclagepark in vraag stellen. Elke keer valt deze be-
kommernis en terechte vraag echter in dovemansoren.



3DENKEN.DURVEN.DOEN.

www.n-va.be/langemark-poelkapelle

Bomen Marktplein zijn één wildernis
Op en rond het Langemarkse marktplein staan meer dan 50 jaar 
oude lindebomen die dringend aan een snoeibeurt toe zijn. Een 
boomdokter kwam de boomwortels inspecteren die de rug van de 
voetpaden en de parkeerplaatsen rond de kerk omhoog steken. 

Boomdokter Vertago bvba vroeg daarvoor 1 815 euro en om deze 
bomen te taxeren nog eens 1 194,27 euro (totaal 3 009,27 euro). 
Maar de bomen zelf laten ze verder groeien. De reuze kruinen 
nemen het licht van de omwonenden weg. Bij bladerenval wil 
niemand daar nog onder parkeren wegens de vlekken op de wagen. 
De duiven en andere vogels die erin huizen doen ook hun behoefte 
op de wagens. De N-VA vraagt al lang om deze bomen eens deftig 
te snoeien maar daar heeft de meerderheid geen oren naar. 

Wij maken het verschil!

Voor de N-VA is inspraak geen hol begrip. Veel 
inwoners zijn ontevreden over de manier van werken 
van de meerderheid. Veel mensen willen verandering 
en gemeentelijke projecten die een meerwaarde bieden 
in plaats van zinloze investeringen. N-VA Langemark-
Poelkapelle staat garant voor die verandering en wil een 
andere manier van werken en handelen opzetten.

Hoe zou N-VA dit aanpakken?
Wij verdedigen alle bewoners en respecteren elke mening. 
Dure projecten waar slechts weinig mensen achter staan, 
willen we niet. Het schepencollege en de raadsleden moeten 
een luisterend oor bieden en een beleid uitstippelen dat de 
bevolking en de kiezers willen. 

Vooraleer een project goedgekeurd wordt, moet het volgens de 
N-VA aan een aantal belangrijke criteria beantwoorden:

 Zal dit de situatie verbeteren?
	Is het verantwoord?
	Is het project haalbaar en betaalbaar?
	Wordt de bevolking er beter van?
	Zijn de inwoners zelf een voorstander van het project?

Kortom: verander geen zaken gewoon om te veranderen. 
Kies voor verandering die een verschil maakt voor 
Langemark en Poelkapelle.

Onze straten verdienen beter
We worden het stilaan gewoon dat onze wegen er meer 
en meer uitzien als een gelapte broek. 

Ook de Poelkapelle- en Boezingestraat gaat de gemeente opnieuw 
oplappen, want na enige tijd verzakken de gelapte straten. Voor een 
aantal niet-gevraagde projecten is er geld teveel, maar ons wegennet 
en de fiets- en voetpaden eens grondig onder handen nemen in plaats 
van deze op te lappen, zit er duidelijk niet in. Zo heeft de meerderheid 
voor het fietspad in de Zonnebekestraat wel geld te veel. 

Ze gaf al 60 000 euro uit aan studiebureaus die moeten nagaan hoe 
men het fietspad moet aanpakken. Volgens de N-VA kan men een 
fietspad toch makkelijk heraanleggen zónder dure studies.

  De meerderheid lapt liever elke keer op. De Boezinge- en  
Poelkapellestraat over de volledige breedte herstellen en een 
stevige boordsteen plaatsen, zit er niet in.

Lezersbrief
Net het N-VA-huis-aan-huisblad gelezen en zoals elke 
keer ben ik verbaasd. Wat je leest over verspilling van geld 
en gebouwen; wie doet deze voorstellen? De meerderheid 
zadelt onze gemeente op met hoge schulden en ze smijt 
met ons geld. 

Ik wil de N-VA bedanken om alles zo goed op te volgen 
en te proberen dingen te veranderen. Hopelijk krijgt 
de meerderheid snel een helder moment en beheert ze 
voortaan de financiën als een goede huisvader.

Een bezorgde burger



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


