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Gratis. Iedereen welkom!

N-VA Ledegem

  De begroting: controle 
en evenwicht  De taxshift: hoe werkt dit?

  Belastingdruk en fiscale  
hervorming  Wat met de gepensioneerden?

  Loonlastenverlaging en  
vennootschapsbelasting
  Fraudebestrijding

Onderwerpen:

2016 is voor ons een 
belangrijk jaar. In de 
OCMW-raad heeft, binnen 
de CD&V-VD fractie, een 
derde N-VA-lid de eed als 
mandataris afgelegd. Ook 
nog begin dit jaar is er door 
de leden een vernieuwd 
bestuur aangeduid.

We hebben een succesvolle 
kaarting in de Kobbe achter 
de rug. Zowel op vrijdag, op 
zaterdag als op zondag zijn 
veel kaarters en sympa-
thisanten naar de Kobbe 
afgezakt. Naast het leggen 
van een kaartje hebben ze 
genoten van de verse soep 
en van de boterhammetjes. 
De winnaars konden dit jaar 
terug kiezen uit een royale 
prijzenkast.

Binnenkort komt minister 
Van Overtveldt naar de 
L!nk. Ik kan jullie deze 
avond ten zeerste aanbe-
velen.

Ten slotte wil ik u eraan 
herinneren dat we dit jaar 
opnieuw aan de vooravond 
van 11 juli onze traditionele 
receptie zullen organiseren. 
Noteer 10 juli alvast in uw 
agenda.

Geert Vermaut

Woordje van de 

voorzitter
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N-VA Ledegem zet zijn traditie verder om spre-
kers van nationaal niveau naar onze gemeente 
te brengen. Na Mark Demesmaeker, Jan Jambon 
en Zuhal Demir komt minister van Financiën, 
Johan Van Overtveldt, naar de L!nk. Wij vinden 
het belangrijk dat nationale politici bereikbaar 
blijven voor iedereen, ook voor inwoners van 
landelijke gemeenten.

Er zijn uiteraard nog andere onderwerpen 
waarover Johan het kan hebben, maar dat 
laten we aan zijn wijsheid over. Na de uiteen-
zetting zal er uiteraard nog de mogelijkheid 
zijn om vragen aan Johan te stellen, die hij dan 
met de nodige duiding kan beantwoorden. 
We nodigen iedere inwoner van onze ge-
meente uit voor deze interessante avond.

LEDEGEM
Johan Van Overtveldt komt naar de L!nk

www.n-va.be/ledegem
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Meerderheid investeert 
in jeugd 
Al enkele jaren heeft het voetbal van Ledegem last van 
wateroverlast op het tweede plein. Tijdens de winter 
ligt het veld er ook vaak onbespeelbaar bij. Aangezien 
er elk jaar meer jeugdspelers zijn die zich aansluiten bij 
de voetbalclub, gaat de meerderheid geld investeren in 
het jeugdvoetbal van Ledegem. Men besliste om een 
kunstgrasveld aan te leggen, zodat onze jeugd ook in de 
winter kan voetballen. Het is geen goedkope oplossing, 
maar alternatieven waren er niet. Op zoek gaan naar een 
andere locatie zou jaren in beslag nemen en veel kosten 
met zich meebrengen : nieuwe kleedkamers, nieuwe 
kantine en eventuele aanleg van parking. 

Veiliger sportpark 
Terschueren
De meerderheid voorzag ook geld voor de bouw 
van een nieuwe tribune op de site Terschueren 
in de deelgemeente Sint-Eloois-Winkel. De 
huidige tribune voldoet immers niet meer aan de 
veiligheidsvoorschriften. Ook hier neemt de gemeente 
haar verantwoordelijkheid door te investeren 
in nieuwe infrastructuur. Voor beide projecten 
(kunstgrasveld en nieuwe tribune) werken we met 
een donatie. Dit is financieel zeer interessant: de clubs 
kunnen door hun VZW-statuut de BTW recupereren en 
hebben ook meer mogelijkheden dan de gemeente om 
te onderhandelen en zo de prijs te drukken. 

Nu we binnen de CD&V-VD meerderheid een heel aantal verschuivingen achter de rug hebben, is het moment 
aangebroken om opnieuw onze mandatarissen aan de Ledegemnaren voor te stellen.
Zowel in de gemeenteraad als in de OCMW-raad hebben we drie N-VA-mandatarissen.

Wie zijn onze gemeentelijke mandatarissen?

Onze gemeenteraadsleden

Onze OCMW-raadsleden

www.n-va.be/ledegem ledegem@n-va.be

Wally Corneillie
• N-VA-schepen voor Financiën, 

Ruimtelijke Ordening, Verkeer en 
Mobiliteit en Sport

• Gehuwd met Ann Debruyne en 
vader van vier kinderen

• Zitdag elke maandag van  
18 uur tot 19 uur

Luc Vanhoutte 
• OCMW-raadslid

• Gehuwd met Tine Dornez en vader 
van twee dochters

• Actief sportvisser

• Voortrekker van een beter 
visbestand

Nancy Vansteenkiste
• Gemeenteraadslid

• Lid van bibliotheekraad en forum 
lokale economie

• Gehuwd met Maxim Vandamme  
en moeder van twee zonen

• Houdt vinger aan de pols bij 
Ledegemse senioren

Marc Vandamme 
Sinds 12 maart 2015 is Marc lid van de 
OCMW-raad. Binnen de gemeente is 
hij lid van de cultuur- en gezinsraad.

• OCMW-raadslid

• Gehuwd met Mia Tytgat, vader van 
twee kinderen en grootvader van 
vier kleinkinderen

• Gepensioneerd productiemanager

• Bestuurslid Winkel Sport

Katelijn Van Isacker
• Gemeenteraadslid

• Zetelde vroeger in OCMW-raad 
en was hier ook plaatsvervangend 
voorzitster

• Gehuwd met Geert Vermaut, 
moeder van twee kinderen 
en grootmoeder van twee 
kleinkinderen

• Voorzitster KVLV

Jacques Vermaut 
• OCMW-raadslid

• Al jaren politiek actief in Ledegem

• Ervaring in banksector

• Geoefend wandelaar

zondag 10 juli vanaf 19.30 uur
in het Oud Arsenaal te Sint-Eloois-Winkel

Receptie Vlaamse feestdag



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


