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Veilig thuis in een welvarend Langemark-Poelkapelle

Beste inwoners van Langemark, Poelkapelle,  
Bikschote, Madonna en Sint-Juliaan

Op 14 oktober zette de N-VA in onze gemeente een fantastisch 
resultaat neer. 32 procent van de kiezers koos voor een ander 
bestuur, koos voor de N-VA. Een op de drie kiezers hebben we dus 
kunnen overtuigen met het sterke oppositiewerk dat we de voorbije 
jaren leverden. We zijn dan ook bijzonder fier en dankbaar.  

De N-VA-ploeg in zijn geheel komt zeer goed uit de verkiezingen. 
Maar ook individueel haalden onze kandidaten een bijzonder 
mooie score. Tien van hen prijken in de top twintig van kan-
didaten met de meeste voorkeurstemmen. Waarnemers in de 
telbureaus getuigen dat geen enkele andere partij zoveel stem- 

formulieren had waarop alle bolletjes gekleurd waren. De aanpak 
in team loont dus en individueel succes najagen is uit den boze in  
Langemark-Poelkapelle …

Finaal verhoogt dat onze slagkracht in de gemeente van vier naar 
zeven zetels. Zonder overdrijven zijn we daarmee de enige echte 
grote winnaar in deze verkiezingen. De drie andere verkozen 
partijen moeten allemaal een zetel aan ons afstaan. Wij kunnen 
dus bij wijze van spreken een canapé bijzetten in de gemeente-
raad. En dat allemaal dankzij u. Bedankt!

N-VA op de kerstmarkt
Op zaterdag 22 december bemant de N-VA een kraampje 
op de kerstmarkt van Poelkapelle. 

U bent van harte welkom 
om ons daar vanaf  
17.30 uur een bezoekje te 
brengen. Op vertoon van 
uw N-VA-lidkaart krijgt 
u een gratis streekbier 
Vlaamsche Leeuw.

Gratis kinderkerstshow
Woensdag 26 december vanaf 15 uur in OC 
Den Tap, Klerkenstraat 37A te Langemark

De inkom is gratis en alle kinderen onder de 
twaalf jaar krijgen een gratis zakje snoep. We 
organiseren ook een reuzentombola.

Het wordt opnieuw een denderend kerstfeest met clown Rocky en 
de sublieme kerstman. Alle kinderen, ouders, grootouders, familie 
en vrienden zijn welkom.

N-VA Langemark-Poelkapelle wenst u  
fijne feestdagen en een prachtig 2019!

1 754 keer bedankt voor uw stem!
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Een spannende coalitievorming

Een vernieuwend bestuursakkoord

Op onze Facebookpagina schreven  
wij in september: “Wij zijn bereid  
met iedereen te besturen, zonder  
vooringenomenheid, en voor de  
postjes zijn wij zelfs geen vragende 
partij. Wij willen treffelijk besturen, 
zonder voorwaarden.” 

Heel even zag het ernaar uit dat de 
N-VA ondanks haar grote overwin-
ning aan de kant zou worden gezet. 
Maar sommigen stelden te hoge eisen 
en daardoor kreeg de coalitievorming 
plots een heel andere wending. We 
werden uitgenodigd door CD&V en 
tegelijk ook door anderen gecontac-
teerd om zónder CD&V een meerder-
heid te vormen.  

Drie mogelijkheden
Bij CD&V voelden we meteen de 
wil om verschillen in mening weg te 
werken en de focus te leggen op wat 

we samen kunnen betekenen voor 
ons dorp. Bij de andere groep was de 
burgemeesterssjerp een belangrijk 
twistpunt en bleek één partij nog niet 
eens betrokken te zijn. We hadden dus 
drie keuzes: 

•  een stabiele meerderheid vormen die 
bij de bevolking het meeste draag-
vlak zou genieten. Die meerderheid 
zou ook complementair zijn wat 
betreft bestuurservaring.

•  een zeer wankele meerderheid vor-
men, waarvoor de laatste maanden 
ook weinig vertrouwen kon groeien,  
en de leiding daarbij overlaten aan 
de verliezers.

•  zelf gaan bluffen en diverse postjes 
eisen, wat wellicht zou leiden tot 
terug zes jaar oppositiewerk.

Een gedragen besluit
Al onze kandidaten en bestuursleden 

kregen de kans om daarover ongezou-
ten zijn of haar mening te ventileren. 
Er bleek uiteindelijk een zeer groot 
draagvlak te zijn voor de stabiele 
meerderheid die bovendien ook het 
best rekening hield met de voorkeur 
van de kiezers. Inspraak, dat is voor 
ons niet zomaar een woord, dat orga-
niseren wij om te beginnen in onze 
eigen groep … En zoals beloofd gaan 
wij voor een voortreffelijk bestuur!

De bevoegdheden van de N-VA-schepenen zijn niet meteen de gemakkelijkste. 
Het zijn niet de bevoegdheden die direct veel aandacht opleveren of waarmee 
we onszelf gemakkelijk in de kijker kunnen zetten. Neen, wij gaan naar de 
kern van de zaak en nemen de volgende bevoegdheden op in het gemeente-
bestuur: financieel beleid, personeelsbeleid, ruimtelijke ordening, economie, 
erediensten, algemeen bestuur (onder mee IT), milieu, onderwijs, economie, 
landbouw, wonen en mobiliteit.

Twee ambitieuze schepenen
De hele N-VA-groep schaart zich achter Dominique Cool en Peter Vantomme. 
Zij zullen als schepenen voor onze partij mee verandering brengen in ons 
lokaal bestuur. Samen met alle N-VA-gemeenteraadsleden zullen zij zich 
inzetten voor álle inwoners van heel Langemark-Poelkapelle, los van hun 
deelgemeente of politieke overtuiging. Daarbij zullen ze zich richten op de 
beleidsprioriteiten die ondertussen met CD&V werden overeengekomen.

Al voor de verkiezingen had de N-VA haar wil om mee te besturen kenbaar gemaakt. Na heel wat  
ontwikkelingen konden we die wil in werkelijkheid omzetten door in coalitie te gaan met CD&V.

Samen met CD&V werkten we een bestuursakkoord uit waarbij CD&V als grootste partij de burgemeester 
mocht leveren. De vier schepenen werden netjes verdeeld tussen beide coalitiepartners. De twee N-VA- 
schepenen nemen een aantal belangrijke bevoegdheden op.

Dominique Cool Peter Vantomme

Uw N-VA-schepenen
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Dorpskernen
• Afwerking van de dorpskernhernieuwing in Langemark 
• Riolering Bikschote fase 3 (eindfase)
• Riolering Gistelhofstraat
• Focus op veiligheid en leefkwaliteit
• Groenplan

Mobiliteitsplan
• Aanpak rond zwaar verkeer
• Verkeersveiligheid in Madonna
• Een betere fietsgemeente, dankzij de aanleg 

van nieuwe fietspaden tussen onder meer: 
Poelkapelle <-> Langemark 
Canadien <-> Zonnebeke

Ondersteuning van het verenigingsleven
• Herziening van de subsidies en/of het gebruik van accommodatie en 

faciliteiten
• De jeugdwerking stimuleren
• Synergie zoeken met de basisschool Poelkapelle voor de bouw van 

recreatieve sportaccommodatie
• Zorgen voor accommodatie Financieel beleid 

• Investeringen in functie van de financiële 
draagkracht en het draagvlak bij de bevolking 

• Exploitatie-uitgaven onder controle houden

Aandacht voor zorgbehoevenden
• Voorzieningen rond ouderenzorg uitbreiden
• Verzekeren van betaalbare dienstverlening
• Project ‘wonen met zorg’ verder uitwerken

Wooninbreidingsprojecten met voldoende mogelijkheid  
voor residentiële woningen

Oplossing voor buitenschoolse kinderopvang in Poelkapelle

Beleidsprioriteiten voor de periode 2019-2024



Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Sander Loones onderhandelde 
mee het federale regeerakkoord. 
Ook tijdens zijn vier jaar in het 
Europees Parlement volgde hij 
de regering op de voet. Sander is 
een harde werker: weinig show 
en veel inhoud. Met hem komt 
op Defensie een gezonde portie 
West-Vlaams boerenverstand.

Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

West-Vlaanderen
regeert!
Sander Loones werd na Vlaams 
minister-president Geert Bourgeois de 
tweede West-Vlaming van de N-VA op 
het hoogste politieke niveau. Tot aan 
de verkiezingen van 26 mei is Sander 
minister van Defensie en Ambtenaren-
zaken. Net als Geert Bourgeois is Sander 
Loones een gedreven politicus die zich 
elke dag inzet voor een veilig en 
welvarend Vlaanderen.

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /
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WestVlaamseRegering met invulstrook.indd   1 27/11/2018   14:31:00


