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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

LIEVEGEM

Beste wensen voor 2020

Beste inwoner van Lievegem
We staan voor erg belangrijke maanden. Het meerjarenplan van de meerderheidspartijen zorgt voor een hoge druk op onze 
gemeentefinanciën en ons gemeentepersoneel. Wij pleiten als grootste oppositiepartij meer dan ooit voor realisme en haalbare 
doelstellingen. Een fusie is een project van jaren. Beslissingen moeten doordacht en precies genomen worden. Niet overhaast, 
zoals nu het geval is.

Onze raadsleden oefenen hun functie met toewijding uit en brengen elke maand bijkomende punten op de agenda van de  
gemeenteraad. Dat leidt geregeld tot een waar spervuur aan vragen, pittige discussies en gemeenteraadszittingen die duren 
tot in de late uurtjes. We kijken nauw toe op wat de meerderheid allemaal doet en vooral, wat ze allemaal niet doet. Want wij 
hebben een hekel aan valse beloftes. N-VA Lievegem blijft pleiten voor een eerlijk, inclusief en open beleid met respect voor 
alles en iedereen. 

N-VA Lievegem wenst u een prettig en succesvol 2020!

Steven Van Gansbeke
Voorzitter N-VA Lievegem

Ook in 2020 bent u hartelijk welkom op onze activiteiten!
Na enkele geslaagde evenementen in 2019 blijft N-VA Lievegem ook in 2020 heel actief. Kom ons  
vergezellen op onze activiteiten.

Op zondag 26 januari houdt N-VA Lievegem haar nieuwjaarsreceptie in zaal  
De Verbeelding, Appensvoordestraat 2 in Lovendegem. Samen met al onze bestuurs-
leden en sympathisanten klinken we vanaf 11 uur op het nieuwe jaar en de nieuwe 
uitdagingen. Vanzelfsprekend zorgen we ook voor een vleugje muziek.

Op vrijdag 1 mei organiseren we voor het eerst onze nieuwe jaarlijkse voorjaars- 
activiteit. Meer info daarover volgt snel. Ook 11 juli wordt een feest, maar de details 
daarover houden we eveneens nog even geheim. In het najaar volgt voor de tweede 
maal onze jaarlijkse familiedag. 

Over al deze evenementen leest u meer worden in ons volgende huis-aan-huisblad. 
Voor meer info kunt u ook terecht op www.n-va.be/lievegem of op onze sociale media.

Bij deze ook nog eens een warme oproep om de gemeenteraden in Lievegem bij te wonen. Meer info en de agenda vindt u terug op de 
website van onze gemeente: www.lievegem.be.

Heeft u een vraag of suggestie voor onze afdeling? Mail mij gerust via steven.vangansbeke@n-va.be 
of via het contactformulier op onze website www.n-va.be/lievegem. 
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N-VA Lievegem onderhoudt contacten met provincie
Fractievoorzitter Maikel Parmentier en voorzitter Steven Van Gansbeke brachten onlangs een  
bezoekje aan Kurt Moens, eerste gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen.

“Zolang de provincies er zijn, willen we er een zo goed mogelijke band mee onderhouden”, zo vertelt Maikel Parmentier.  
“Het is in ieders belang dat we lokaal en provinciaal de handen in elkaar slaan en elkaar zo goed mogelijk informeren.  
We doen er dan ook alles aan om de wisselwerking van kennis en ervaringen te optimaliseren.”

Geslaagde eerste familiedag voor N-VA Lievegem
N-VA Lievegem heeft er een geslaagde eerste familiedag opzitten. Op zondag 29 september genoten een  
kleine honderd aanwezigen van een heerlijke barbecue. Ook de randanimatie viel in de smaak.

Onder het toeziend oog van Kamerlid Kathleen 
Depoorter beleefden de aanwezigen een bijzonder 
gezellige namiddag. Locatie van dienst was een 
kleine hoeve in onze prachtige gemeente. 

Na de speech van Depoorter en het lekkere  
middagmaal konden de sympathisanten  
genieten van een wandeling of een tochtje in de 
huifkar. Een gids vertelde meer over de streek 
en hier en daar werden anekdotes opgehaald. 
Later maakten we nog tijd voor het dessert en 
de uitgebreide tombola. 

Activiteiten voor jong en oud
“We hebben een fantastische middag beleefd”, 
zo vertelt ondervoorzitter Wiet Beirnaert. “Het 
was heel fijn om samen met een pak leden en 
sympathisanten deze namiddag te delen.” Dat bevestigt ook bestuurslid Walter De Muynck: “Ik had een groot deel van mijn familie 
uitgenodigd. Zowel voor jong als voor oud waren er leuke activiteiten. Voor herhaling vatbaar!”

Ook in 2020 vindt er opnieuw een familiedag plaats. Meer info volgt in ons volgende huis-aan-huisblad.

  Een plaatselijke hoeve vormde het decor voor onze familiedag, met een toespraak 
van federaal parlementslid Kathleen Depoorter.

Heeft u een vraag of opmerking over de werking van de provincie? Mail gerust naar maikel.parmentier@n-va.be of vul het 
contactformulier in op onze website www.n-va.be/lievegem.

Afdelingsvoorzitter Steven 
Van Gansbeke (links) en 
fractievoorzitter Maikel  
Parmentier (rechts) 
brachten een bezoek aan 
provinciaal gedeputeerde 
Kurt Moens (midden). 
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Lievegemse meerderheid goochelt met geld
De Lievegemse meerderheidspartijen keurden op de laatste gemeenteraad van 2019 hun eigen  
meerjarenplan goed. Uit dat plan blijkt helaas weinig realiteitszin.

Wat vooral opvalt, is hoe de meerderheid met geld goochelt. Kijk maar naar de plannen voor de bouw van het nieuwe  
Administratief en Cultureel Centrum (ACC), dat ondertussen al meer dan 9 miljoen euro mag kosten. Aanvankelijk  
werden deze plannen op 5 miljoen euro begroot, toen er nog van een Lovendegems ACC gesproken werd. Later werd dat  
6 miljoen, en nu dus maar liefst 9 miljoen. 

Andere belangrijke beleidspunten uit het bestuursakkoord worden dan weer volledig genegeerd. Zo beloofden bijna alle 
partijen voor de verkiezingen van oktober 2018 om te investeren in een meer divers sportaanbod. Maar in het meerjarenplan 
is daarvoor geen aandacht meer. 

Verder valt op dat een typisch Belgische ziekte, meer bepaald de ‘wafelijzerpolitiek’, ook in onze gemeente sterk aanwezig is. 
“Het nut van de fusie zijn we volledig kwijt”, zo oordeelt N-VA-fractievoorzitter Maikel Parmentier. “Elke uitgave in één van 
de deelgemeenten wordt bijna automatisch ook in de andere deelgemeenten doorgevoerd. Deelgemeenten zoals Waarschoot 
of Vinderhoute vallen dan weer vaak uit de boot. Welke zinnige argumenten onderbouwen dat?”

Adviesraden straal genegeerd
Elke Lievegemse adviesraad kreeg de kans om opmerkingen en aanvullingen door te geven voor de cruciale gemeenteraad 
van december. Maar de meerderheid schoof hun adviezen opzij met het excuus dat “de meeste opmerkingen al in het meer- 
jarenplan vervat zaten.” N-VA Lievegem hecht wél veel belang aan het oordeel van de gemeentelijke adviesraden. Zij hebben 
heel wat ervaring en kennis binnen hun vakgebied.

Jammer is ook dat de meerderheid al verschillende speerpunten uit het meerjarenplan aan de pers communiceerde nog voor 
sommige adviesraden hadden plaatsgevonden en zelfs voor de discussie op de gemeenteraad. Deels om die reden bleef de 
volledige oppositie weg op de gemeenteraad van november. “Respect is noodzakelijk”, vindt fractievoorzitter Maikel  
Parmentier. “Als er dan toch niet naar ons geluisterd wordt, dan heeft het ook geen zin om naar de gemeenteraad te komen. 
Zo hoeft er ook geen belastinggeld van inwoners naar onze zitpenning te gaan.”

Bevolkingsenquête vraagt opvolging
Ook de Lievegemse bevolkingsenquête, die in het najaar van 2019 aangekondigd werd, vraagt om maatregelen. Een grote 
meerderheid van onze inwoners is ervan overtuigd dat het veiligheidsgevoel maar zal toenemen als inwoners in de eerste 
plaats hun wijkagent kennen. Momenteel kennen de meeste Lievegemse inwoners hun wijkagent helemaal niet.

“Toen we dit aankaartten op de gemeenteraad, kregen we het antwoord dat er daaraan pas gewerkt zal worden als het  
personeelsprobleem in de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem opgelost is”, aldus Maikel Parmentier. “Dat begrijpen we echt 
niet. We blijven dit punt dan ook opvolgen en pleiten voor infosessies. Goede communicatie is voor ons het uitgangspunt.”

  De N-VA-fractie – met Didier Garré, Maikel Parmentier, Wouter De Muynck en Steven 
Van Gansbeke – houdt in de gemeenteraad de vinger aan de pols.
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


