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Nieuw afdelingsbestuur
Op 9 maart verkozen de leden van N-VA Horebeke een nieuw afdelingsbestuur. De opkomst voor de verkiezing 
was talrijk. De ondervoorzitter van het arrondissementeel bestuur Aalst-Oudenaarde, Baudewijn Diependaele, 
kwam die avond langs om erop toe te zien dat de stemming correct verliep. Baudewijn was net als ons heel  
enthousiast over de sterke opkomst en over het resultaat van de lokale verkiezing.

Onze bestuursploeg wordt versterkt met twee nieuwe en geën-
gageerde leden. Dieter Verscheure werd  herkozen tot voorzitter. 
Medeoprichter van onze afdeling, Eric Deprez, werd verkozen tot 
ondervoorzitter.

Angelo Vercamst is één van de nieuwe bestuursleden. Heel wat 
mensen kennen Angelo van zijn inzet als gewezen bestuurslid van 
jeugdclub Arcadia. Het lag dan ook voor de hand dat Angelo de 
jongerenwerking op zich zou nemen. We moeten de nodige aan-
dacht schenken aan de jongeren, want zij zijn de toekomst van 
onze gemeente. Daarnaast zal Angelo ook het beheer van onze 
afdelingswebsite www.n-va.be/horebeke op zich nemen.

Caroline Ronsse, eveneens nieuw in ons bestuur, zal het afde-
lingssecretariaat voor haar rekening nemen. Met deze verant-
woordelijkheid neemt zij heel wat intern administratief werk op 
haar schouders. 

Kris Van Den Bossche werd herkozen als bestuurslid. Katelijn 
Moerman (gemeenteraadslid) en An Bogaert (OCMW-raadslid) 
maken als mandatarissen automatisch deel uit van het nieuwe  
afdelingsbestuur.

U kunt er zeker van zijn dat deze sterke ploeg met heel veel  
engagement zal werken voor u en voor Horebeke!

N-VA-carwash 
zamelt 351,60 euro 
in voor Bednet

 V.l.n.r.: Caroline Ronsse, Eric Deprez, An Bogaert, Angelo Vercamst, Dieter Verscheure, Katelijn Moerman, Kris Van Den Bossche
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Staatssecretaris Theo Francken te gast in Horebeke

Nood aan investeringen in Horebeke

Subsidies voor het ruimen van zwerfvuil

Laat Horebeke toezien op bouwprojecten

Al maanden worden we geconfronteerd met de vluchtelingenstroom uit Syrië en Afrika. In de federale regering 
is Asiel en Migratie de bevoegdheid van staatssecretaris Theo Francken. Ook in Horebeke leeft dit debat.  
We wilden weten wat dit voor onze regio betekent en vonden dat we dit best konden vragen aan de staatssecretaris 
zelf. Daarvoor hebben we de handen in elkaar geslagen met vier sterke lokale afdelingen. Zo konden we Theo 
Francken overtuigen om af te zakken naar het hart van de Vlaamse Ardennen voor een gespreksavond.

In de gemeenteraad pleitten we al meermaals om te investeren in Horebeke. Tot op heden blijft dit zonder gehoor. Telkens zegt het 
bestuur dat al het opgespaarde geld moet dienen om de rioleringswerken, die in de komende jaren gepland zijn, te betalen. Toch 
blijft de N-VA bij haar standpunt: Horebeke moet dringend investeren.

Rationeel beleid
Tijdens de gespreksavond palmde de staatssecretaris de zaal 
onmiddellijk in. Hij sprak niet alleen als beleidsmaker, maar ook 
als iemand die bekommerd is om Vlaanderen en om de wereld. 
De info die we kregen over de migratiestromen vanuit zowel 
Syrië, Irak, Nigeria, Eritrea en Ethiopië was verhelderend. De 
statistieken van de nationaliteiten van de vluchtelingen waren 
verbazingwekkend. Een aantal dagen na de gespreksavond werd 
het spreidingsplan goedgekeurd door de federale regering. Volgens 
dit spreidingsplan moet Horebeke voorzien in bijkomende opvang 
voor acht vluchtelingen. 

Opvang en integratie, ook in Horebeke
Het gemeentebestuur vindt het uitwerken van een beleidsplan 
hiervoor pure geldverspilling. De N-VA vindt dit schokkend. Het 
gemeentebestuur mag de kop niet in het zand steken en moet 
bijkomend mensen opvangen en integreren. We kunnen op dit 
vlak, net zoals dit ook al het geval is voor andere beleidsdomeinen, 
samenwerken met de naburige gemeenten. Bovendien voorziet 
Theo Francken bijkomende ondersteuning.

Geef verenigingsleven veiligere ruimte
Het ontmoetingscentrum Arcadia is 
de enige plek waar onze verenigingen 
activiteiten kunnen organiseren. De 
jeugdclub geeft er regelmatig een fuif. De 
OKRA en de dartsclub komen er bijeen. 
De toneelvereniging en de harmonie 
repeteren er. De Jeho gaat er tussen 
alle andere activiteiten door spelen. De 
kleuterschool probeert er te turnen en 
tenslotte zijn er nog alle eetfestijnen die 
er plaatsvinden. De druk op het gebouw 
is dan ook enorm en het gebouw is nu al 
versleten: een afgeleefde vloer en onfris 
sanitair. Het dateert pas van 1999, maar 
er werden tijdens het bouwen fouten 

gemaakt. Volgens het gemeentebestuur 
zijn er nog een paar kleine zaken niet in 
orde. ‘Die kleine zaken’ moet men dan 
toch dringend in orde brengen? De N-VA 
kaartte dit al meer dan een jaar geleden 
aan. Het gemeentebestuur moet zijn 
verantwoordelijkheid nemen. Veiligheid 
gaat boven alles.

Onderhouden en verder investeren
Ook voor het onderhoud van onze 
gebouwen vragen we dat het bestuur 
een tandje bijsteekt. In 2015 heeft de 
gemeente hiervoor amper 1535 euro 
uitgegeven. Er was nochtans 14 000 euro 
voorzien in het budget. Alleen al om het 

ontmoetingscentrum Arcadia in orde te 
brengen, kon men het integrale budget 
gebruiken. Waarom dat niet gebeurde, is 
voor ons een raadsel. Momenteel dringt 
de N-VA aan op een uitwerking van een 
nieuw investeringsplan. Het opgespaarde 
belastinggeld -inmiddels 4 miljoen 
euro- moeten we nuttig besteden voor 
onze inwoners. Vooral onze groeiende 
jeugdbeweging moet een eigen stek 
krijgen. De Jeho kampt met plaatsgebrek 
voor haar activiteiten en om haar spullen 
op te bergen. Dit lijkt ons belangrijker 
dan de restauratie van het gemeentehuis 
die bijna één miljoen euro zal kosten. 
Een gemeente die investeert in de jeugd, 

Op de gemeenteraadszitting van 28 april diende N-VA Horebeke een subsidievoorstel in om de school en  
alle verenigingen die actief zijn in onze gemeente de mogelijkheid te bieden om zwerfvuil te helpen ruimen.  
Ook in Horebeke is er zwerfvuil. Tijdens een wandeling in de Tonnestraat, op Rokegem of in de Kromstraat 
kun je zakken vullen met zwerfvuil. Soms zelfs grof huisvuil. Kunnen we hier iets tegen ondernemen?  
De N-VA vindt van wel.
Het zwerfvuilprobleem wordt trouwens ook vermeld op de 
gemeentelijke website. Een vermelding alleen is onvoldoende. 
N-VA Horebeke vindt dat we ook actie moeten ondernemen. De 
gemeentearbeiders kunnen de strijd tegen zwerfvuil onmogelijk 
overal en permanent aangaan. De N-VA werkte daarom een 
subsidiereglement uit waarmee we de Horebeekse school en 
verenigingen motiveren om zelf een opruimactie te organiseren. 
Dankzij het subsidiereglement, dat we ter goedkeuring voorlegden 
aan de gemeenteraad, kan onze gemeente de nodige extra hulp 
krijgen. 

Het reglement is heel eenvoudig: voor een gesubsidieerde actie 
moet je vijf weken op voorhand een aanvraag indienen bij het 
gemeentebestuur. Om te vermijden dat een gemeentelijke weg 
twee keer kort na elkaar aangepakt wordt, moet je de plaats 
opgeven waar de actie plaatsvindt. De gemeente zorgt voor 
de nodige vuilniszakken, grijptangen en fluohesjes. Langs het 
gekozen traject moet alle zwerfvuil aan de beide straatzijden 
worden ingezameld. De subsidie wordt nadien berekend op basis 
van het aantal lopende meter waar het zwerfvuil is geruimd. Met 
ons voorstel kan je vijftig tot honderd euro subsidie bekomen per 
geruimde km gemeentelijke weg. De maximum jaarlijkse subsidie 
per vereniging bedraagt vierhonderd euro.

Wij hoopten dat de meerderheid dit voorstel zou steunen. Het 
was schrikken dat ons gemeentebestuur en de raadsleden van de 
meerderheid dit zinvolle voorstel afkeurden. De burgemeester 
opperde dat de inwoners bewust vuil zouden storten om het dan 
nadien tegen betaling te laten opruimen. Dit is ongehoord!

Dankzij N-VA Horebeke is de eerste gemeenteraadscommissie ooit een feit in Horebeke. Wij hadden er al op gewezen dat de 
wettelijke verplichte commissie “intergemeentelijke samenwerking” moest opgericht worden. Het gemeentebestuur is ons hierin 
moeten volgen en heeft de commissie opgericht. Concreet betekent dit dat de oppositie ook kan toezien op de werking van de 
intercommunales. Dit is al een eerste stap in de goede richting. Het is echter vooral de oprichting van een gemeentelijke commissie 
ruimtelijke ordening (gecoro) die nodig is. Ook dat is een wettelijke verplichting. De commissieleden in een gecoro kijken toe op 
alle bouwprojecten in de gemeente en of deze al dan niet in het belang zijn van de inwoners.

Toenmalig minister Marino Keulen gaf Horebeke in 2002 een 
vrijstelling hiervoor. De minister drong er evenwel op aan dat 
het gemeentebestuur dan wel moest communiceren met zijn 
bevolking via informatiesessies. De N-VA stelt vast dat het 
gemeentebestuur deze aanbevelingen compleet negeert. Zo 
consulteerden ze niemand over de aanleg van  ‘Het Groendorp’. 
De inwoners die pal naast het Groendorp wonen, maken zich 
terecht zorgen over de geplande verdere uitbreiding. Daarom 
willen we de vrijstelling ongedaan maken. De bevolking van 
Horebeke heeft het recht betrokken te worden bij projecten die 
een invloed hebben op de structuur en de eigenheid van onze 
gemeente.

  Ook bij de aanleg van het Groendorp heeft 
men de inwoners niet geconsulteerd.



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT
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België is een van de strengste landen
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