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Maak kennis met ons nieuwe afdelingsbestuur (p. 3)Binnenkort nieuw kunstgrasveld in Terschueren (p. 2)

Geert Vermaut
Voorzitter N-VA Ledegem

Beste inwoner
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober 2018 behaalde onze kartellijst 
een prachtig resultaat. Dankzij de  
mooie persoonlijke score van de N-VA- 
kandidaten heeft onze afdeling nu drie 
vertegenwoordigers in de gemeenteraad 
en één in het bijzonder comité voor de 
sociale dienst (het vroegere OCMW). 
Samen met de coalitiepartners bouwen 
zij het beleid in onze gemeente verder 
uit. De heraanleg van de Rollegem- 
kapelsestraat, met afgescheiden fietspad, 
is maar een van de voorbeelden.

Maar ook het bestuur van N-VA Ledegem  
zit niet stil. Zo organiseerden we in het 
voorjaar onze jaarlijkse kaarting. De 
prijzenkast was op het einde zo goed 
als leeg, en dus kunnen we opnieuw 
spreken van een groot succes. We staken 
ook de handen uit de mouwen tijdens de 
verkiezingscampagne voor 26 mei. Ook 
al had onze afdeling zelf geen kandidaat 

op de lijsten, toch hielpen we graag mee 
met het plaatsen van borden en bussen 
van folders. 

Uiteraard hebben we nog meer in petto 
voor u. Op donderdag 11 juli bent u van 
harte welkom op onze jaarlijkse receptie 
ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag. 
En in het najaar nodigen we opnieuw 
een prominente N-VA’er uit om te 
komen spreken over een boeiend thema. 
Vorig jaar was dat niemand minder dan 
Koen Daniëls, de onderwijsspecialist 
van onze partij. De analyse die hij toen 
maakte van ons onderwijs, werd nog 
geen jaar later bevestigd door vriend en 
vijand.

Hopelijk mag ik u dus binnenkort ver-
welkomen op een van onze activiteiten. 
In de tussentijd wens ik u alvast een 
mooie vakantie met prachtige zomer-
maanden.

Donderdag 11 juli om 19.30 uur
Bar van De L!nk, Dorpsplein 17, Sint-Eloois-Winkel

N-VA Ledegem maakt er een traditie van om 11 juli elk jaar in goed 
gezelschap te vieren. Voor de locatie wisselen we af tussen de drie 
deelgemeenten. Vorig jaar was Ledegem aan de beurt, dit jaar wordt het 
Sint-Eloois-Winkel. Na een welkomstwoord van de voorzitter zal Wally 
Corneillie het woord nemen. Hij is sinds dit jaar schepen en voorzitter van 
het bijzonder comité voor de sociale dienst. Daarna trakteren we u op 
een receptie met wijn, bier, frisdrank en broodjes. Dé gelegenheid dus om 
gezellig bij te babbelen. Iedereen is welkom!

Vier samen met ons 
de Vlaamse feestdag
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Nieuw kunstgrasveld van Winkel Sport  
is volgend seizoen klaar
Door de slechte staat van het voetbalveld in Terschueren verhuisde voetbalclub Winkel Sport tijdelijk naar 
Gullegem. Een heel moeilijke beslissing, die gelukkig wel op begrip kon rekenen bij de sponsors en  
supporters. Hun geduld wordt volgend seizoen beloond, wanneer Winkel Sport kan spelen op een  
gloednieuw kunstgrasveld.  

Een goede voorbereiding
De werken voor de aanleg van het kunstgrasveld gingen op 
6 mei van start en zullen vermoedelijk twee maanden duren. 
Om die werken voor te bereiden en op te volgen, werd een 
team samengesteld, waarvan ook onze afdelingssecretaris 
Marc Vandamme deel uitmaakt. 

Marc is enthousiast over de gang van zaken: “Het team heeft 
mooi voorbereidend werk geleverd en heeft de prijs ook 
behoorlijk kunnen drukken. Samen met de aannemer zullen 
we er nu voor zorgen dat de werken goed verlopen, met zo 
weinig mogelijk hinder voor de omwonenden.” 

Dank aan het gemeentebestuur
Hij richt ook een woord van dank tot het gemeentebestuur:  
“We zijn blij dat we de kans kregen om het gemeentelijke 
voetbalterrein terug in goede staat te brengen, zodat iedereen 
er binnenkort terug zijn match kan spelen. We bedanken het 
gemeentebestuur dan ook voor de steun en medewerking.”

  Afdelingssecretaris Marc Vandamme kijkt uit 
naar het nieuwe kunstgrasveld in Terschueren, 
dat tegen volgend seizoen speelklaar zal zijn.

Wally Corneillie
Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
Schepen 

Begin dit jaar ging een nieuw gemeentebestuur aan de slag, met daarin een speciale rol voor Wally 
Corneillie. Wally werd niet alleen schepen, maar ook voorzitter van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst (BCSD). Een gloednieuwe functie, die voortkomt uit de inkanteling van het OCMW in 
het gemeentebestuur.

In eer en geweten
Het BCSD is verantwoordelijk voor alle individuele dossiers van steunverlening en bestaat uit zeven leden, inclusief de 
voorzitter. Het heeft de zware verantwoordelijkheid om bepaalde personen en gezinnen al dan niet (dringende) steun toe te 
kennen. De leden van het BCSD nemen die beslissingen in eer en geweten, in functie van het recht dat eenieder heeft op een 
menswaardig bestaan.

Gezonde gemeentefinanciën
Naast voorzitter van het BCSD is Wally ook schepen, met als bevoegdheden sociale zaken, andersvaliden, gelijke kansen, 
kinderopvang, Huis van het Kind en tewerkstelling. Ook de bevoegdheden kerkbesturen en financiën blijft hij – net als de 
voorbije twee legislaturen – opvolgen. Gezonde gemeentefinanciën blijven voor Wally een prioriteit: “Ik wil ervoor zorgen 
dat Ledegem financieel gezond blijft door op een verantwoorde manier te investeren. Zo blijft onze schuldratio binnen de 
perken. Ook binnen onze dagdagelijkse werking blijven we zuinig met de centen omgaan.”

Een warm en verantwoord lokaal beleid.  
Daar ga ik voor.
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N-VA Ledegem heeft nieuw bestuur
Begin dit jaar kozen alle N-VA-afdelingen in heel Vlaanderen een nieuw afdelingsbestuur. Ook in Ledegem 
tekenden heel wat N-VA-leden present om hun stem uit te brengen voor een nieuw bestuur. Geert Vermaut 
kreeg opnieuw het vertrouwen als voorzitter. Hij kan rekenen op de steun van Nancy Vansteenkiste als  
ondervoorzitter, Marc Vandamme als secretaris en Jacques Vermaut als penningmeester. 

Onze N-VA-verkozenen in het gemeentebestuur maken automatisch deel uit van het afdelingsbestuur. Dat zijn voorzitter van het 
bijzonder comité en schepen Wally Corneillie, gemeenteraadsleden Luc Vanhoutte en Katelijn Van Isacker en lid van het bijzonder 
comité Nancy Vansteenkiste. De andere verkozenen zijn Arnold Raes, Gilles Deschepper, Sweeder Schoutteten, Mathias Demarcke 
en Georges Raes. De nieuwe ploeg zet zich vol enthousiasme in voor een nog betere gemeente. Van interessante voorstellen voor de 
gemeenteraad tot boeiende activiteiten voor alle inwoners, wij maken er werk van!

  V.l.n.r.: Jacques Vermaut, Nancy Vansteenkiste, Arnold Raes, Marc Vandamme, Luc Vanhoutte, Wally Corneillie, Gilles Deschepper, 
Katelijn Van Isacker, Geert Vermaut en Georges Raes. Mathias Demarcke en Sweeder Schoutteten ontbreken op de foto.

Doe mee met Jong N-VA
Jong N-VA is meer dan politiek alleen. Met een waaier aan activiteiten combineert Jong N-VA politieke 
vorming met ontspanning, en dat in een vriendschappelijke sfeer. Denk dus niet alleen aan studiedagen en 
acties, maar ook aan fuiven, reizen en nog veel meer. Klinkt dat goed? Sluit je dan zeker bij ons aan!

De snelst groeiende politieke jongerenbeweging
Jong N-VA bestaat ondertussen uit meer dan 4 000 leden en is zo 
de snelst groeiende politieke jongerenbeweging in Vlaanderen. 
Gedurfd, soms wat tegendraads, maar altijd met een open blik 
en opbouwend: onze standpunten zorgen ervoor dat jongeren 
gehoord worden. Naast het serieuze werk zorgen we ook voor 
ludieke acties. Een succesvol debat wordt dan weer besproken bij 
een frisse pint. En een gezellig weekend is het ideale moment om 
onze visie te bepalen. Onze internationale werking houdt onze 
blik op de wereld gericht. Kortom, bij Jong N-VA valt er altijd 
wat te beleven!

Een stevige structuur
Op nationaal niveau heeft Jong N-VA een partijbestuur van 
een tiental jongeren, met Tomas Roggeman als voorzitter en 
Lawrence Vancraeyenest als ondervoorzitter. Onder hen staan 
de regiocoördinatoren, die verantwoordelijk zijn voor de lokale 
jongerenafdelingen in hun regio. Voor onze regio is dat Michael 
Debruyne uit Izegem. Per afdeling mogen er ook twee afgevaar-
digden naar de afdelingsraad van Jong N-VA. Die vindt meestal 

plaats in het Vlaams Parlement. Naast nieuws en actua staat 
daar ook soms een boeiende lezing op de agenda, gevolgd door 
een open debat.

Als lokale afdeling van Jong N-VA werken we uiteraard samen 
met de moederpartij, maar kijken we vooral ook kritisch naar 
het jongerenbeleid in onze gemeente. Ben je jonger dan 31 jaar 
en heb je interesse om onze ploeg te vervolledigen?  
Stuur dan een mailtje met jouw gegevens naar  
gilles.deschepper@n-va.be
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Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Sander Loones
Yngvild Ingels
Björn Anseeuw

Bert Maertens
Maaike De Vreese
Axel Ronse
Wilfried Vandaele
Cathy Coudyser

Uw N-VA-verkozenen uit West-Vlaanderen:

Vlaams Parlement Kamer Europa
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Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.


