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Langemark-Poelkapelle bestrijdt deze crisis samen met u!

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op XX april en in uw brievenbus bezorgd door uw postbode. 

Personeel kinderopvang doet boodschappen voor woonzorgcentrum
In deze moeilijke tijden willen de personeelsleden van de buitenschoolse  
kinderopvang op hun manier de handen uit de mouwen steken. Ze doen  
voortaan boodschappen voor de bewoners van het woonzorgcentrum. Een  
hartverwarmende actie die van heel wat solidariteit getuigt. 

Ook de nauwe samenwerking tussen de directies van onze basisscholen en  
het personeel van de buitenschoolse kinderopvang, kunnen we alleen maar  
toejuichen. Kinderen van ouders met essentiële beroepen opvangen, is  
momenteel prioritair.

Een groot dankjewel dus aan alle zorgverleners. We zijn trots op jullie!

Belastingen  
geschrapt

De gemeentebelastingen worden dit jaar 
uitzonderlijk geschrapt.

Kwetsbare gezinnen kunnen gebruik ma-
ken van voedselpakketten die onze lokale 
ondernemers ter beschikking stellen.

Het gemeentepersoneel staat ook nu 
nog steeds voor u klaar.

Voedselpakketten 
beschikbaar

Dagelijkse  
videoconferenties

Koop lokaal
Onze lokale handelaars kunnen in deze periode alle steun gebruiken.  
Op de website van onze gemeente is er een overzicht beschikbaar van 
alle horecazaken en handelaars die aan huis leveren. Je bestelling 
afhalen op een afhaalpunt is ook mogelijk.

Steek onze buurtwinkels, bakkers, slagers… dus zeker een hart onder 
de riem door ze een bezoekje te brengen.

 De hulpactie werd op poten gezet onder impuls van 
onze twee N-VA-schepenen.
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N-VA-voorstel over buitenschoolse  
kinderopvang positief onthaald
Toen onze N-VA-afdeling anderhalf jaar geleden in de meerderheid stapte, 
was de voorwaarde dat er een overeenkomst over de kinderopvang in onze 
gemeente moest komen.

Aanvankelijk zou er kinderopvang voorzien worden in de kerk, maar  
wij pleitten voor een simpele en goedkopere oplossing. Samen met het  
schoolbestuur van Poelkapelle werkten we een alternatief uit: het  
bouwen van een nieuwe, afzonderlijke buitenschoolse kinderopvang  
die geïntegreerd wordt in de nieuw te bouwen school. 

Onze coalitiepartner had wel oren naar dat voorstel en oordeelde dat we 
daarmee inderdaad een pak geld zouden uitsparen. Concreet betekent dit 
dat de geplande uitgaven van vier à vijf miljoen euro werden geschrapt en 
vervangen door 550.000 euro. U ziet het, een enorme besparing.

Dat uitgespaarde budget biedt heel wat andere en betere beleidsmogelijkheden in  
Langemark-Poelkapelle, zeker in de huidige crisistijd.

De gemeente Langemark-Poelkapelle en de plaatselijke N-VA-afdeling verliezen een van zijn 
drijvende krachten. Johan Vannoote overleed op 66-jarige leeftijd na een slepende ziekte.

Johan was een graag geziene en gerespecteerde figuur. Dat onderstreepte hij bij de laatste  
gemeenteraadsverkiezingen met een recordaantal voorkeurstemmen. Daarbovenop werd hij  
door de krant van West-Vlaanderen tot ‘krak’ verkozen. Ook bij de Kom op tegen Kanker-actie, 
waar Johan zijn schouders onder zette, sneuvelden alle records.

Het hoogste aantal bloedafnames ooit, tienduizenden euro’s inkomsten voor het zorgcentrum ‘de Vleugels’ in Klerken…  
Johan had een groot aandeel in veel lokale successen. Hij kroop ook maar al te graag in de rol van de Kerstman, 
Sint-Maarten of een andere heilige. Zelfs in de laatste dagen van zijn leven was hij nog Kerstman op de N-VA-kerstshow.

Maar het was een ongelijke strijd die hij onmogelijk kon winnen. Het verlies van Johan betekent 
een zware klap voor onze gemeente. We zullen onze ‘man van records’ voor altijd herinneren als 
een warm persoon die leefde voor anderen. Bedankt voor alles, Johan!

In memoriam: Johan Vannoote

N-VA vraagt strenger toezicht op  
coronamaatregelen in asielcentrum
Iets meer dan een maand geleden besliste de federale overheid om in ons land over 
te schakelen naar een ‘lockdown light’. Die maatregelen zijn uiteraard ook van  
toepassing op lokaal vlak, maar worden blijkbaar toch niet altijd gerespecteerd.

In het asielcentrum ‘de Vijfwegen’ in Poelkapelle werden enkele inbreuken tegen de 
maatregelen vastgesteld. Om de veiligheid en gezondheid van iedereen  
in de buurt van het asielcentrum te verzekeren, is het van groot belang dat de  
maatregelen gevolgd worden. We hebben onze bezorgdheid laten blijken bij de 
directie van Fedasil en zullen de situatie nauw blijven opvolgen.
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Nieuw gemeenteraadslid: Tristan Bruynsteen
Tristan zetelt sinds februari in de gemeenteraad. Met zijn 19 jaar is hij een van de jongste gemeente-
raadsleden van het land. Hij haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een mooi resultaat 
van 422 voorkeurstemmen, waardoor hij kon rekenen op een zitje in het bijzonder comité voor de 
sociale dienst. Na het overlijden van Johan Vannoote vervoegde hij de gemeenteraad.

Tristan zit in zijn tweede jaar Handelswetenschappen aan de universiteit. Daarnaast  
voetbalt hij ook bij de U21 van VK Langemark-Poelkapelle. “Ik heb het inderdaad vrij 
druk: voetbal, politiek, mijn studies, mijn vriendin, afspreken met vrienden… Maar  
voorlopig lukt het mij prima om dat allemaal te combineren.”

“In de gemeenteraad wil ik me graag focussen op dossiers zoals jeugd en sport. Ik ben 
nog jong en ga graag af en toe uit. Samen moeten we ervoor zorgen dat iedereen dat 
zoveel mogelijk in Langemark-Poelkapelle zelf kan doen. Ook de sportclubs in onze 
regio kunnen op mijn steun rekenen.” 

Bouw assistentiewoningen in handen van projectontwikkelaar
Het vorige gemeentebestuur wilde zelf assistentiewoningen bouwen op een stuk grond aan de Lekkerboterstraat. De bouw  
zou de gemeente maar liefst 4 miljoen euro kosten. “Omdat wij het niet de taak vinden van de gemeente om als makelaar op  
te treden, laten we de bouw over aan een projectontwikkelaar”, vertelt schepen van Financiën Dominique Cool.

De gemeente wil de grond aan de Lekkerboterstraat voor minstens 
300.000 euro verkopen aan een projectontwikkelaar. Die moet er dan 
assistentiewoningen bouwen binnen afzienbare tijd. Hij staat ook in voor 
de verkoop ervan. 

“Dit is een winst voor de gemeente, de projectontwikkelaar én de  
bevolking”, legt Dominique Cool uit. “De gemeente spaart op korte  
termijn 4 miljoen euro uit, krijgt 300.000 euro voor de grond én de  
assistentiewoningen komen er toch.”

De grote som geld die vrijkomt, kan de gemeente verder investeren in het 
woonzorgcentrum.  

Heeft u een vraag of suggestie voor Tristan? Contacteer hem via:  
 tristan.bruynsteen@n-va.be   @tristan_bru

 Het vrijgekomen geld moet de kwaliteit van de ouderenzorg 
in Langemark-Poelkapelle nog verhogen.

Wie is Tristan Bruynsteen?
•  19 jaar

•  Voetballer bij VK  
Langemark-Poelkapelle

•  Student Handelswetenschap-

pen aan de UGent

•  Gewezen BCSD-raadslid

•  Zoon van Kurt Bruynsteen en 

Kathy Top

•  49 jaar
•  Woont in Sint-Juliaan
•  Gehuwd met Stefaan Couchez en  

mama van Sven en Ruben
•  Kleuterleidster in VBS Madonna

Ambities:
•  Streven naar een propere buurt
•  Zo lang mogelijk fit en gezond blijven
•  De kleuters in mijn klas blijven uitdagen 

om nieuwe dingen te ontdekken

Nieuw lid BCSD: Heidi Coppenolle
woensdag 8 juli 2020: 
traktatie op de markt

zaterdag 11 juli 2020:
Vlaamse feestdag!

Noteer alvast in uw agenda!
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#IKREDLEVENS

Red levens en doe
check · check · check

VRAGEN OVER 
CORONA?
surf naar www.info-coronavirus.be 
of bel 0800 14 689.

Tijdens de coronacrisis kan iedereen het verschil maken. Door 
de richtlijnen strikt op te volgen en door simpelweg thuis te 

blijven. Zo zorgen we er samen voor dat ook in deze moeilijke 
tijden iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen.

Ik blijf thuis en 
was regelmatig 

mijn handen.

Ik hou met ouderen 
alleen digitaal of 

telefonisch contact.

Ik hou 1,5 meter 
afstand als ik echt 
buiten moet zijn.

“Als Vlaamse overheid roepen 
we op tot burgerzin. Als iedereen 
de richtlijnen strikt en correct 
naleeft, kunnen we samen deze 
crisis het hoofd bieden en 
kunnen we het coronavirus 
verslaan.”

Jan Jambon, 
minister-president

014229


