
LOVENDEGEM-VINDERHOUTE
 lovendegem@n-va.be I  www.n-va.be/lovendegem I jaargang 2017 I nr. 2 I juni

V.U.: DIDIER GARRÉ, BERKESTRAAT 15, 9920 LOVENDEGEM

Fusies van gemeenten in stroomversnelling
Fusies van gemeenten worden onvermijdelijk. Vele gemeenten zijn te klein om efficiënt te kunnen werken en 
om de nodige dienstverlening te kunnen voorzien. Ook onze gemeente met nog geen 10 000 inwoners is veel 
te klein. Je ziet dan ook in de media verschillende fusiegesprekken verschijnen. Hoe zit het met Lovendegem-
Vinderhoute?

Beter vrijwillige fusie
In 2015 kwam minister Liesbeth Homans naar buiten met 
het idee om vrijwillige fusies van gemeenten te stimuleren. 
Sinds dan heeft N-VA Lovendegem-Vinderhoute op heel wat 
gemeenteraden aan het college gevraagd wat de stand van zaken 
hieromtrent is. Wij waren er absolute voorstanders van om zo 
snel mogelijk met de omringende gemeenten samen te zitten 
en mogelijke fusies te bespreken. Het is namelijk beter op een 
vrijwillige manier te fusioneren en de tijd te kunnen nemen om 
verschillende pistes te onderzoeken. 

Hocus pocus! 
Eind mei kwamen de CD&V-burgemeesters van Lovendegem, 
Zomergem en Waarschoot op de proppen met verregaande 
fusieplannen: toekomstproject De Lieve. Verwonderlijk 
dat de andere partijen, de bevolking en zelfs niet de andere 
coalitiepartner in de meerderheid hierbij betrokken werden. 
Tot op het laatste moment elke vorm van debat weigeren, 
fusieplannen steevast ontkennen, dan de pers inlichten en 
tenslotte een (schijn)debat op de gemeenteraad. Uw gemeente 
verdient beter!

Wat wil N-VA Lovendegem - Vinderhoute? 
De N-VA is al lange tijd bezig met een uitgebreide denkoefening 
waarbij alle mogelijke opties bekeken worden. Fusie van de 
LoWaZoNe (Lovendegem-Waarschoot Zomergem- Nevele), fusie 
van Lovendegem, Zomergem en Waarschoot of voelen mensen 
zich beter met een fusie met Gent of durven we een fusie van 
alle Meetjeslandse gemeenten overwegen? Wat zijn de voor- en 
nadelen van de verschillende pistes? We lichten dit uitgebreid toe 
op onze webstek.

N-VA Lovendegem – Vinderhoute stelt volgend  
stappenplan voorop:
  Bevolking informeren over de voor- en nadelen van alle 

mogelijke opties
  De bevolking raadplegen via een bevraging. Met welke 

gemeente(n) wil jij fuseren? Is Gent een optie of toch liever de 
LoWaZoNe?

  Op basis hiervan een constructief debat met alle partijen

 De N-VA-gemeenteraadsfractie: Patrick Ponnet, Véronique Mussche, Simonne Snoeck, Annelies Penning en Didier Garré.

N-VA-afdelingen uit het Meetjesland!
Kom naar de 11 juliviering van deZATERDAG

8 juli
om 17 uur 
Kasteel van  

Poeke Schrijf je in bij bestuurslid Wouter Ryckaert via 0475 27 32 46.
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N-VA eist financiële transparantie in miljoenenprojecten
Een nieuw administratief en cultureel centrum aan de parking van de Speelboom en de ontwikkeling 
van de sportsite met een nieuwe sporthal. Mooi, maar hoe zit het met de financiën?

Nieuwe sporthal 
Het oorspronkelijke Masterplan Sport ging vooral over de 
uitbreiding van de voetbalterreinen, vandaag is daar ook een 
nieuwe sporthal aan toegevoegd. Dat is op zich geen slechte 
zaak. We weten allemaal dat de huidige site en indeling van 
de sportaccommodatie één van de slechtste uit de regio is. De 
noodzaak is er, maar de concrete invulling kan niet los gezien 
worden van nakende fusies van gemeenten. We spreken hier 
over een miljoeneninvestering.

Nieuw Administratief en Cultureel Centrum: nu al voor-
bijgestreefd?
Beginnen aan de bouw van een nieuw administratief 
centrum en tegelijk een fusie aankondigen met andere 
gemeenten? Langetermijndenken? De N-VA stelde in zijn 
verkiezingsprogramma van 2012 dat er nood was aan culturele 
infrastructuur op maat van de gemeente. Bovendien hadden 
we vragen bij de noodzaak om alle administratie van het 
gemeentehuis en het OCMW te verhuizen naar een nieuwbouw. 
Met de nakende gemeentefusies zullen vele diensten van de 
fusiegemeenten samensmelten. Hoeveel diensten blijven in 
Lovendegem? Waar komt de hoofadministratie van de nieuwe 
fusiegemeente? Vindt u het logisch om aan de bouw te beginnen 
en hiermee geen rekening te houden? Ofwel is de nieuwbouw 
veel te groot en overbodig of net veel te klein.

Is er voldoende financiële draagkracht?
De N-VA vroeg de voorbije maanden al meermaals naar een 
simulatie van de leningen voor het administratief en cultureel 
centrum en het Masterplan Sport. De schepen van financiën gaf 
geen geruststellend antwoord: ‘Het is moeilijk om dit te doen, 
want tenslotte is het allemaal koffiedik kijken’. Een dergelijk 
antwoord baart ons heel wat kopzorgen. De gemeente staat 
op het punt om twee kanjers van projecten uit te voeren voor 
miljoenen euro’s, maar men weet eigenlijk niet of er voldoende 
financiële draagkracht is hiervoor.

Zet je schouders onder N-VA  
Lovendegem-Vinderhoute!

Kan lokale politiek jou boeien en heb je zin om je tanden 
ergens in te zetten?  Neem gerust contact op voor een 
verkennend gesprek met onze fractieleider Annelies 
Penning.

Samen tegen sluikstorten
We maakten de meerderheid attent op het toenemend pro-
bleem van sluikstorten in de Appensvoordestraat. We telden 
meer dan dertig plastiekflessen, lege blikken  en andere weg-
gooiverpakkingen over hooguit honderd meter. Het plaatsen 
van een bord met de tekst ‘Afval dat gaat zwerven doet de 
buurt bederven!’, met daaronder als knipoog: ‘ Dit zegt veel 
over u…’, vinden wij een goede stap in de verdere sensibilise-
ringscampagne om het zwerfvuil  uit Lovendegem te helpen.

 Je kan haar bereiken op het nummer 0474/592339.

 Het schepencollege wil met een Finse piste van 
welgeteld 1 km loopclubs lokken. Denkt men werkelijk 
de concurrentie met de 5 km lange Finse piste van de 
Watersportbaan aan te gaan?
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OCMW Lovendegem zet sterk in om inwoners samen te brengen en vereenzaming tegen te gaan. Vanaf nu 
kan je op maandag en vrijdag in het ontmoetingscentrum Kerkelare terecht voor een maaltijd.

Samen eten voor 6 euro
Het dorpsrestaurant richt zich in de 
eerste plaats naar de senioren in onze 
gemeente maar iedereen is uiteraard 
welkom. Voor amper 6 euro kan je 
op maandag en vrijdag genieten van 
een maaltijd die bestaat uit soep, een 
hoofdgerecht en een dessert met koffie. 
Vrijwilligers zorgen voor de ontvangst en 
de bediening. Vooraf inschrijven bij het 
OCMW is wel noodzakelijk. Kan je zelf 
niet naar Kerkelare komen? Dan helpt de 
mindermobielencentrale u graag. Ook 
is er een halte van de belbus net voor de 
deur. Of heb je een mantelzorger? Dan is 
de mantelzorger uiteraard ook welkom 
om samen te eten.

N-VA-programmapunt gerealiseerd
OCMW-raadsleden Carla Genbrugge en 
Wouter Ryckaert: “We zijn verheugd dat 
na het openen van de dagopvang voor 
senioren nu ook het dorpsrestaurant van 
start is gegaan. Deze twee initiatieven 
waren kernpunten van het sociaal beleid 
uit het N-VA-verkiezingsprogramma. 

Iets later dan voorzien zijn onze 
programmapunten gerealiseerd maar we 
zijn ervan overtuigd dat senioren snel de 
weg zullen vinden naar Kerkelare. We 
hopen op een gezellige drukte.”

Dorpsrestaurant, nu 
ook in Lovendegem!

Wij laten nieuw bestuurslid 
Maikel Parmentier uit het Eeksken 
aan het woord.

Wat studeer je?
Communicatiewetenschappen, 
afstudeerrichting film & televisie. Ik heb 
deze richting gekozen omdat ik al op 
jonge leeftijd gebeten werd door wat je een 
mediavirus zou kunnen noemen. 

Wat mis je als student in Lovendegem?
Als het op voetbal aankomt, heb ik weinig 
te klagen. Maar wat andere sporten betreft 
is er zeker ruimte voor verbetering. Ook 
op vlak van cultuur voor jongeren kan 
Lovendegem een tandje bijsteken. Tot slot 
is het soms moeilijk om als student met het 
openbaar vervoer in Gent te raken, zeker 
‘s avonds.

In welke straat in Lovendegem of 
Vinderhoute zou je graag wonen?
Het is misschien een beetje voorspelbaar, 
maar waar vind je een mooiere straat 
dan de Kasteeldreef. Groen, voorzien van 
parking en gezellige eetgelegenheden en 
centraal. Kortom, ideaal.

Welke actuele thema’s liggen je nauw aan 
het hart?
Uiteraard ben ik als student erg 
geïnteresseerd wanneer er over de jeugd 
wordt gesproken en beslist. Sport, cultuur 
en media weten mij steevast te bekoren, 
maar ook meer algemene thema’s vind ik 
zeker boeiend.

Waarom kies jij als jongere voor N-VA?
De N-VA is een dynamische partij die 
durft zeggen waar het op staat zonder 
daarbij surrealistische of extreme stoten 

uit te halen. Bovendien is de partij niet 
besmet met het verzuilingsvirus en kan ze 
vrij van verwante belangenorganisaties de 
kant van de toekomst kiezen.

Wat is je leuze/levensmotto?
‘Voeg een beetje bij een beetje en de stapel 
zal groot zijn’. Inzet en motivatie zonder 
te hard van stapel te lopen, leveren volgens 
mij de beste resultaten op. Anders bekeken 
zie ik het ook als steeds moeite doen voor 
iets, ook al is dat iets maar klein.

 OCMW-raadsleden Wouter Ryckaert 
en Carla Genbrugge

Welkom, 
Maikel 

Parmentier!



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 wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


