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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

HOREBEKE

Onze voorzitter, uw kandidaat op 26 mei

Bij de verkiezingen van 26 mei staat onze voorzitter Dieter Verscheure als zevende 
opvolger op de lijst voor het federaal parlement. We zijn fier dat Dieter Horebeke mag 
vertegenwoordigen op de Oost-Vlaamse N-VA-lijsten.

In de Vlaamse Ardennen heeft de N-VA trouwens meerdere prominente kandidaten. 
Zo is Matthias Diependaele uit Zottegem lijsttrekker voor het Vlaams Parlement. 
De eerste opvolger voor het Vlaams Parlement is Joris Nachtergaele, burgemeester 
van Maarkedal. Tot slot is er onze nationale secretaris, Louis Ide uit Zwalm, die als 
co-lijstduwer opkomt voor het federaal parlement.

Constructief samenwerken voor Horebeke
Beste Horebekenaar 

De gemeenteraadsverkiezingen liggen alweer een tijd achter ons. 
Het nieuwe gemeentebestuur is inmiddels geïnstalleerd. Wij 
kijken alvast uit naar een constructieve samenwerking met alle 
partijen. 

Na de installatievergadering vonden er al twee gemeenteraden 
plaats. Meerderheid en oppositie spraken met elkaar in een open 
dialoog. Op een respectvolle manier luisterden ze naar elkaars 
voorstellen en argumenten. Een aantal van onze voorstellen 
werden goedgekeurd. Dat stemt ons alvast hoopvol.

Gemeenteraad op laatste maandag
Vanaf nu gaat de gemeenteraad in principe door op de laatste 
maandag van de maand. De planning van de gemeenteraden was 
jarenlang een discussiepunt, maar dat is nu gelukkig achter de 
rug. De nieuwe regeling laat de raadsleden toe om hun agenda 
af te stemmen op de raadszittingen. Zo kunnen ze zich ook ten 
gronde voorbereiden. 

Net zoals de voorbije zes jaar zullen wij in de komende bestuurs- 
periode heel wat nuttige voorstellen indienen. Wij hopen zoveel 
mogelijk gehoor te krijgen om zo, vanop de oppositiebanken, 
een deel van ons verkiezingsprogramma te realiseren.

Uw mening telt
Kampt u met een probleem dat niet opgelost geraakt? Hebt u 
een idee dat nuttig en waardevol kan zijn en wilt u dat met ons 
bespreken? Contacteer ons gerust. Wij maken heel graag tijd 
voor u.

Ten slotte nodigen wij u graag uit om zelf ook een gemeente-
raadszitting bij te wonen. U zult merken dat daar zaken besproken 
worden die ook voor u van belang zijn. Bovendien is het voor de 
raadsleden altijd fijn om het debat te kunnen voeren in aanwezig- 
heid van inwoners die zich betrokken voelen bij het beleid.  
Hopelijk tot op de volgende gemeenteraad dus!

Met oprechte groet

Dieter Verscheure I Voorzitter N-VA Horebeke

De Smarre wordt veiliger (p. 3)Buurtinformatienetwerk op komst (p. 2)
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Betalen met bankkaart kan 
in het gemeentehuis
Tot voor kort kon u in het gemeentehuis enkel met 
cash geld betalen. Steeds minder mensen hebben echter 
contant geld op zak. Het gebeurde dan ook regelmatig 
dat een bezoeker rechtsomkeer moest maken om in 
de dichtstbijzijnde geldautomaat de nodige cash af te 
halen.

Dat is nu verleden tijd, want u kunt voortaan ook in het 
gemeentehuis met de kaart betalen. Niet alleen voor de 
bezoekers, maar ook voor de personeelsleden is dat een 
welkome verbetering. De administratieve rompslomp 
bij het controleren van de kassa wordt voor hen een 
stuk eenvoudiger.

Met de intrede van de bankkaart in het gemeentehuis is 
meteen nog een programmapunt van de N-VA  
gerealiseerd.

Een pluim voor Horebeke
20 januari: een zonnige, maar 
koude januaridag in Horebeke. 
Met meer dan 250 inwoners 
kwamen we samen aan de tent 
op het dorpsplein om te toos-
ten en elkaar een goed jaar te 
wensen. De sfeer was ronduit 
gezellig. Door de talrijke 
opkomst was de tent zowaar 
bijna te klein, maar niemand 
die dat erg vond. Iedereen was blij  
om erbij te zijn.

“We mogen heel terecht fier zijn op onszelf. In 
Horebeke leven we nog echt samen, we lachen en 
feesten samen. Proficiat, Horebeke!” zei N-VA- 
secretaris Caroline Ronsse trots. Volgend jaar 
komt u toch ook?

Ook Horebeke krijgt zijn  
buurtinformatienetwerk (BIN)
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk is het zover. Ook in onze gemeente wordt er een 
officieel buurtinformatienetwerk opgestart, dat samenwerkt met de lokale politie.

Het was Luc Wachtelaer, onze kartelgenoot bij de gemeente-
raadsverkiezingen, die het initiatief nam om via een WhatsApp-
groep een ‘informeel’ BIN op te richten. Hij deed dat nadat hij 
en zijn gezin slachtoffer werden van een drieste inbraak. Zijn 
initiatief had onmiddellijk succes. Nauwelijks één maand na de 
opstart waren er al meer dan 70 actieve leden.

Het was dus overduidelijk dat wij ook in Horebeke ongerust zijn 
over onze veiligheid. De inbrakengolf die onze streek de laatste 
maanden teistert, toont pijnlijk aan dat er nood is aan een  
versterkt veiligheidsbeleid. 

De groepsleden waren heel alert. Dankzij hun snelle reacties werden 
op zijn minst twee verdachte feiten gemeld. De politie kwam daar-
voor ook effectief ter plaatse. Uiteindelijk werden er geen misdrijven 
gepleegd. De snelle werking van het BIN leverde dus resultaat.

Op de gemeenteraad van 28 januari pleitten onze N-VA-raads-
leden er opnieuw voor dat het college zijn steun zou geven aan 
het Horebeekse BIN. De burgemeester zegde die steun toe. Voor 
heel wat Horebekenaren en ook voor ons is dat een opluchting. 
Dankzij ons volgehouden pleidooi in de gemeenteraad krijgt nu 
ook Horebeke een betere veiligheidswerking via het BIN.

Met een gezellige nieuwjaarsreceptie zette 
Horebeke het nieuwe jaar goed in.

Caroline Ronsse I Secretaris
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Verhoogd politietoezicht in onze regio
De aanhoudende inbrakengolf die onze streek de laatste maanden teistert, zorgt voor heel wat 
ongerustheid bij onze inwoners. Het gemeentebestuur neemt de situatie ernstig en maakt werk van 
verhoogd politietoezicht.

Inbraken steeds driester
Inbrekers gaan in onze regio steeds driester te werk. Bij Luc 
en Mello, de eigenaars van hotel Horenbecca, drongen ze 
binnen tot in de slaapkamer. Op 31 januari werd in Ouden-
aarde (Bevere) de uitbater van een nachtwinkel het slacht-
offer van een gewapende overval. Twee overvallers maakten 
er 1 900 euro buit. Eind februari werd er op klaarlichte dag 
ingebroken in een woning in de Bovenstraat. Naast materiële 
schade zorgen die inbraken ook voor emotionele schade 

bij de slachtoffers. Weken, zelfs maanden later hebben heel 
wat slachtoffers nog altijd last van angstaanvallen. 

Op de gemeenteraadszitting van 28 januari hebben we 
aan de burgemeester en het college gevraagd om verhoogd 
politietoezicht te krijgen in Horebeke. De burgemeester heeft 
daarvoor haar steun toegezegd en beloofde ons om de nodige 
stappen te zetten bij de korpsoverste van onze politiezone. 
Hopelijk kunnen we de criminaliteit zo snel een halt toeroepen.

Verkeer op de Smarre wordt veiliger
Verleden jaar ondernam het vorige bestuurscollege stappen om het verkeer op de Smarre veiliger te maken. 
Helaas leverden de maatregelen niet het verhoopte resultaat. De N-VA kaartte het probleem opnieuw aan en 
het gemeentebestuur belooft nu verbetering.

“Vooral de overdreven snelheid waarmee 
sommige bestuurders voorbijrazen, maakt 
het op de Smarre onveilig voor voetgangers, 
fietsers en omwonenden”, legt gemeente-
raadslid Katelijn Moerman uit. “Daarom 
werden er in eerste instantie asverschui-
vingen ingericht. Vervolgens ging de 
toegelaten snelheid er omlaag: van 70 km 
per uur naar 50 km per uur. Maar noch de 
asverschuivingen, noch de snelheidsbeper-
king brachten zoden aan de dijk.” 

Bovendien was de inrichting van de asver-
schuivingen verre van optimaal. We lijsten 
de problemen op:
•  Om een snelheidsremmend effect te 

hebben, moesten ze veel dichter op elkaar 
volgen, maar dat kon niet, door het bus-
vervoer van De Lijn op de Smarre. 

•  Voor het busverkeer stonden ze dan weer 
te dicht op elkaar. De richtafstand voor het 
openbaar vervoer is namelijk 30 meter.

•  Bovendien was de signalisatie op en rond 
de asverschuivingen niet correct. Ofwel 
moesten de waarschuwingsborden op 
een grotere afstand geplaatst worden  
(ongeveer 200 meter), ofwel moest er een  
bijkomend bord komen onder het  
gevaarsbord. 

•  Ook de fietsers moesten de as- 
verschuivingen volgen. De nodige 
signalisatie op het wegdek ontbrak 
om de fietsers er binnendoor te laten 
rijden.

•  En ten slotte ontbraken de voorrangs- 
borden. Dat zorgde ervoor dat de  
bestuurder met het meeste lef de tegen-
ligger dwong om voorrang te verlenen. 
Met heel wat ergernis tot resultaat.

Op de gemeenteraadszitting van 28 januari 
brachten we onze argumenten aan om de 
situatie te veranderen. We zijn heel blij 
dat het nieuwe bestuurscollege ons daarin 
volgt. De asverschuivingen zullen herbekeken  
worden. 

Het college beloofde ook een bijkomende 
preventieve aanpak door middel van snel-
heidscontroles. Hopelijk zorgt die aanpak 
ervoor dat het verkeer op de Smarre een 
stuk veiliger wordt. De laagvliegers die 
zich niet aan de verkeersregels houden en 
zo de anderen in gevaar brengen, zullen 
het voelen in hun portemonnee. Nu nog 
de onbegrijpelijke voorrang van rechts 
afschaffen en het komt helemaal goed. 

De inrichting van de asverschuivingen op de Smarre kan veel beter.

Katelijn Moerman  
Gemeenteraadslid 

Ondervoorzitter
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Vlaams Parlement

Matthias Diependaele | Lijsttrekker
• 39 jaar - Zottegem
• Fractievoorzitter Vlaams Parlement
• Schepen

Sarah Smeyers | 2de plaats
• 38 jaar - Aalst
• Kamerlid
• Schepen

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Anneleen Van Bossuyt | Lijsttrekker
• 39 jaar - Gent
• Europees Parlementslid

Christoph D’Haese | 2de plaats
• 52 jaar - Aalst
• Kamerlid 
• Burgemeester

Oost-Vlaanderen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Oost-Vlaanderen. 


