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Beste inwoner
De voorbije weken en maanden werden we met z’n allen gecon-
fronteerd met de gevolgen van wat in eerste instantie een on-
schuldig virus leek. De lockdown deed ons beseffen dat de mens 
een sociaal dier is. Het gemis van geliefden, familie, vrienden en 
buren was groot. Ook het N-VA-bestuur hield zich gedurende 
die periode aan de opgelegde regels. Concreet waren we genood-
zaakt om alle fysieke vergaderingen en activiteiten te annuleren.

We hadden geluk dat onze jaarlijkse kaarting het weekend voor de 
afkondiging van de lockdown doorging. Naar aloude gewoonte 
was het opnieuw een voltreffer voor onze afdeling. Het doet deugd 
dat veel mensen onze partij iets ‘jeunen’ door iets te drinken of 
een kaartje te komen leggen.

Minder geluk hebben we met onze Vlaamse feestdag op 11 juli. 
Naar jaarlijkse traditie heffen we in die periode samen het glas. 
Een tijdje geleden namen we de beslissing om die activiteit niet 
te laten doorgaan. Zelfs al laat de overheid dergelijke acties tegen 
dan terug toe, we willen geen enkel risico nemen. We laten het 
echter niet aan ons hart komen en beloven jullie volgend jaar een 
sublieme editie.

Geniet van jullie vakantie en laat de 
‘Vlaamse Leeuw’ maar brullen op 11 juli!

Geert Vermaut
Voorzitter N-VA Ledegem

N-VA Ledegem bestrijdt zwerfvuil
Zwerfvuil is al jaar en dag een groot probleem in onze gemeente. Van blikjes in onze grachten tot sluikstorten aan de openbare 
glascontainers. De situatie is rampzalig. Hoog tijd om dat probleem aan te pakken.

Eerst en vooral hebben we een werkgroep ‘zwerfvuil’ opgericht. Die komt 
iedere drie maanden samen om alle problemen te bespreken en te analy-
seren. Verschillende thema’s zoals hondenpoep, openbare vuilnisemmers, 
zwerfvuil en sluikstorten komt aan bod. Binnenkort kopen we ook een  
mobiele camera aan om de sluikstorters op verschillende plaatsen te  
betrappen en te beboeten. Bij deze zijn ze dus op voorhand gewaarschuwd.

Ten slotte wil ik ook onze ‘mooimakers’ eventjes in de kijker zetten. N-VA 
Ledegem is dankbaar voor hun inspanningen. Door hun vrijwillige inzet 
blijft onze gemeente spik en span. Samen streven we naar een proper en net 
Ledegem!

Zwerfvuil is al jaren een probleem in Ledegem”, zegt gemeenteraadslid Luc Vanhoutte.

Hang de Vlaamse Leeuw uit op 11 juli!
Op 11 juli vieren we onze Vlaamse feestdag. Door deze uitzonderlijke omstandigheden gaat 
de traditionele viering jammer genoeg niet door. Toch willen we de straten kleuren met onze 
fiere Vlaamse Leeuw. Wij hangen onze vlag alvast buiten, jij toch ook? 

Stuur ons gerust een foto van jouw vlag! Delen kan via sociale media of via ledegem@n-va.be. 
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Samen tegen corona, ook in Ledegem!

De coronacrisis en de gevolgen voor onze gemeente

Het stadsbestuur nam in coronatijden volgende maatregelen:

Opstellen 
relanceplan

Oprichten  
crisiscel

Belastingvermindering 
komt niet in gedrang

Toen eind vorig jaar een virus opdook in China, hadden we nooit durven denken dat dit zo’n ingrijpende gevolgen voor onze 
samenleving zou hebben. Het gemeentebestuur anticipeerde heel snel met het oprichten van een crisiscel. Die bestond uit het 
voltallige college van Burgemeester en Schepenen en een aantal ambtenaren. We vergaderden iedere ochtend om te bepalen 
hoe de nationale maatregelen vertaald konden worden in het lokaal beleid. Geen evidente klus, aangezien heel wat maatregelen 
onduidelijk en voor interpretatie vatbaar waren.

Aandacht voor kwetsbaren
Op sociaal vlak was er vooral bekommernis om onze meest kwetsbare inwoners: ouderen die weinig familie hebben, alleenstaanden 
met beperkte sociale contacten, mensen die fysiek niet in staat zijn om zelf boodschappen te doen, mensen die economisch werkloos 
zijn. Zowel vanuit de gemeente als het OCMW werden er talrijke initiatieven genomen om mensen in moeilijke situaties zo goed 
mogelijk bij te staan.

Relanceplan
Eens de storm ietwat gaan liggen was, vroegen we onszelf af hoe we van Ledegem na de coronacrisis opnieuw een bruisende gemeente 
konden maken. Er was een relanceplan nodig voor onze inwoners, onze bedrijven, onze verenigingen. Op de gemeenteraad van april 
lanceerde de burgemeester een ideeënoproep. Die oproep werd een maand later vervolledigd met een vergadering waarop alle  
politieke fracties uitgenodigd werden. Oppositiepartijen Groen en Sp.a stuurden echter hun kat. Ze waren zogezegd te laat op de 
hoogte. Bij een tweede overlegmoment waren ze plots wel aanwezig. In ieder geval, de N-VA tekende tweemaal present.  
De meerderheid zal het relanceplan toelichten op de gemeenteraad van juli.

Efficiënt beleid
Tenslotte wil ik nog heel even terugkomen op de financiën van de gemeente. Door het efficiënt financieel beleid van de laatste 13 jaar, 
kunnen wij een stevig relanceplan voorstellen zonder ons pijn te doen. De voorziene belastingverminderingen 
gaan onverminderd door. We moeten er wel rekening mee houden dat onze inkomsten uit personenbelastin-
gen volgend jaar een flinke knauw zullen krijgen door de hoge werkloosheid. Gelukkig hebben we op dat vlak 
de voorbije jaren flinke overschotten opgebouwd. Ledegem kan financieel dus tegen een stootje.

Wally Corneillie 
Voorzitter Bijzonder Comité voor de  

Sociale Dienst Schepen
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Vogelkijkpunt ‘De Rollegemse Gavers’ is een succes
In oktober 2016 opende senator en ondervoorzitter van het Vlaams Parlement Wilfried Vandaele het  
vogelkijkpunt ‘De Rollegemse Gavers’. Bijna vier jaar later kunnen we spreken van een echte voltreffer.

We realiseerden het kijkpunt uit liefde voor de natuur en om 
de veiligheid van vogelaars te garanderen. De Ledegemse 
graslanden zijn een oase voor weidevogels en de uitgelezen 
biotoop om ongestoord te kunnen grazen. Intussen vonden 
al veel vogelliefhebbers hun weg naar het kijkpunt. Zij posten 
hun waarnemingen vaak op de website van Natuurpunt of 
die van de regio Zuid-West-Vlaanderen. Daardoor zijn we op 
de hoogte van de aanwezigheid van bijzondere vogels zoals 
kemphanen, tureluurs, wulpen, scholeksters en watersnippen.

Het vogelkijkpunt is te vinden in de Waterpachtgoedstraat in 
Sint-Eloois-Winkel en is iedere dag  
bereikbaar. Bij slecht weer zijn laarzen 
geen overbodige luxe.

Marc Vandamme
Secretaris

Een peter voor onze N-VA-fractie: Brecht Vermeulen
Onder het motto ‘Volle Vaart Vooruit’ bundelt de N-VA tal van vernieuwingen en initiatieven die de leden- en afdelingswerking 
ten goede komen. Om de lokale afdelingen maximaal te ondersteunen, blaast men de peter-en-meterwerking nieuw leven in.

Naast parlementsleden rekent de partij ook op een aantal burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden om die rol  
op zich te nemen. Allemaal sterke, lokale mandatarissen die weten wat het is om de N-VA te vertegenwoordigen  
en verder uit te bouwen. Zo worden de lokale afdelingen ondersteund in de dagelijkse werking en worden ze op  
langere termijn klaargestoomd voor de lokale verkiezingen van 2024.

Onze Ledegemse N-VA-fractie verwelkomde Brecht Vermeulen als peter. Het Roeselaarse kopstuk en voormalig  
Kamerlid zal onze afdeling met zijn kennis en ervaring ondersteunen. Alerte leden konden hem al spotten  
aan ons standje op de Ledegemse kerstmarkt of op onze succesvolle kaarting. In de volgende editie van  
ons huis-aan-huis blad voorzien we alvast een interview met onze peter.

Word lid van de N-VA
Wilt u net als meer dan 45.000 andere Vlamingen deel uitmaken van de grootste 
partij van het land? Word dan nu lid van de N-VA. Als lid geeft u mee vorm aan 
de Kracht van Verandering. Bovendien bent u bij de N-VA in een partij die haar 
principes en haar kiezers vooropstelt. Onze doelstelling is altijd dezelfde:  
vooruitgang voor Vlaanderen.

Is vooruitgang voor Vlaanderen ook uw doelstelling? Blijf dan niet aan de kant 
staan en beken kleur. Word lid van de N-VA.

Lidnummer: 1311 195 1306

Beheer uw gegevens op mijn.n-va.be

Bart De Wever
Antwerpen

LIDKAART 2020

www.n-va.be/word-lid
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht

014229


