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De Leeuw

Ledegem: een gezonde  
financiële gemeente
Na negen jaar besturen, 
mogen we zeggen dat 
de huidige meerderheid 
financieel orde op zaken 
heeft gesteld. In 2007 
moest de nieuwe ploeg 
nog opkijken tegen 
een schuldenberg van 
14 miljoen euro. Maar 
stelselmatig hebben we 
die berg afgebouwd. Het 
resultaat van ons harde 
werk mag er zijn: van-
daag bedraagt de schuld 
van Ledegem nog maar 
5,85 miljoen euro. 

In de nieuwe gemeente-
lijke boekhouding zijn er 
mechanismen ingebouwd 
om te kijken hoeveel bij-
komende leningen je mag 
aangaan, op basis van 
de financiële toestand 
van de gemeente. Het 

budget 2016 leert ons dat 
we hier voor het eerst in 
jaren ruimte hebben om 
meer dan 1 miljoen euro 
te investeren, iets waar 
we ons de voorbije jaren 
consciëntieus aan hebben 
gehouden.  

INVESTEREN IN 2016
Vandaar dat wij in het 
budget 2016 een aantal 
belangrijke investe-
ringen voorzien. Eerst 
en vooral steken we 
geld in een ‘fietscais-
son’ voor het fietspad 
van Rollegem-Kapelle 
naar Sint-Eloois-Winkel. 
Vervolgens bekijken we 
ook hoe we de oubollige 
tribune van Terschueren 
kunnen vervangen door 
een nieuwe tribune. Ook 
de slechte staat van het 

voetbalveld van de jeugd 
van Olympic (met name 
in de winter en bij hevige 
regenval) pakken we aan 
door de aanleg van een 
kunstgrasveld. 

In ieder geval blijven we 
iedere euro twee keer  
omdraaien vooraleer we 
hem uitgeven.  
Wij beloven om onze  
opvolgers niet met  
dezelfde schuldenlast op  
te zadelen die wij van het 
vorige bestuur erfden. 
Een beter voorbeeld van 
verandering voor voor-
uitgang kunnen we ons 
niet indenken.

  

2015 zit er weer bijna op. En voor 
de N-VA was het een succesvol jaar. 
Naast de nationale Helfie-campag-
ne, lieten we ook in Ledegem van 
ons horen, met acties voor Valentijn 
en moederdag. Ook de jaarlijkse 
kaarting en de 11 julireceptie waren 
een succes. In het voorjaar ruilde 
Katelijn Van Isacker de OCMW-raad 
in voor de gemeenteraad. In het 
OCMW werd zij opgevolgd door 
Marc Vandamme.

Voor 2016 staat er al heel wat in de 
steigers. In januari treedt Jacques 
Vermaut toe tot de OCMW-raad.  
En het N-VA-bestuur wil in april een 
belangrijke spreker naar de L!nk 
halen.

We vergeten ook niet de inspan-
ningen die de nationale N-VA-man-
datarissen doen. Onze ploeg is hard 
aan het werk in de Vlaamse en de 
federale regering. De verandering is 
ingezet en dat merkt u, als inwoner 
van Ledegem nu al door een hoger 
netto-inkomen en de creatie van 
nieuwe jobs in de privésector. De 
komende jaren komt er bovendien 
ruimte voor nieuwe investeringen.

N-VA IS HARD AAN 

DE SLAG VOOR U!
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Geert Vermaut
Voorzitter N-VA Ledegem

Wally Corneille
Eerste schepen

N-VA Ledegem wenst aan ie-
dere inwoner van de gemeente 
prettige eindejaarsfeesten, een 
goed begin van het jaar en een 
voorspoedig en gezond 2016!



Weetjes uit de gemeenteraad
De gemeente start in het voorjaar van 2016 met onderhoudswerken in verschillende wijken. In de Stijn Streuvelslaan, 
de Albrecht Rodenbachlaan en de Guido Gezellelaan wordt de asfaltlaag vernieuwd. De Cardijnlaan krijgt gedeeltelijk 
een nieuwe laag. In de Cardijnlaan en in de Oostlaan worden de voetpaden aangepakt.  

Een nachtwinkel openen wordt in Ledegem nog moeilijker. Sinds 2012 mogen er in de gemeente geen winkels open 
zijn tussen 21 uur en 5 uur. Daar wordt nu nog aan toegevoegd dat er bij de uitbating van een nachtwinkel altijd een 
parkeerplaats moet zijn op het eigen terrein.

Het Ledegemse gemeentebestuur pakt in samenwerking met  
de provincie uit met een preventiecampagne rond de dode 
hoekongevallen. Wally Corneillie: “We maken de bestuurders 
bewust van een defensief rijgedrag, een correcte afstelling van 
de spiegels en het opletten bij inhaal- of uitwijkmanoeuvres”. 

Elke Ledegemse vrachtwagenbestuurder zal gevraagd worden om 
een opvallende sticker achteraan op de vrachtwagen te kleven. Met 
de boodschap ‘Hou afstand! Blijf ver achter mij’ wordt aan andere 
weggebruikers gevraagd om extra voorzichtig te zijn.

In de Stationsstraat in Ledegem 
is de auto koning, zelfs op het 
voetpad. De nieuwe parkeervak-
ken dwingen automobilisten zich 
te parkeren op het trottoir. Met de 
rolstoel of de kinderwagen kan je 
niet meer passeren. “De nieuw ge-
schilderde in de Stationsstraat zijn 
helemaal verkeerd aangebracht”, 
zegt gemeenteraadslid Nancy  

Vansteenkiste. “Hier moet snel  
ingegrepen worden.”

Verkeersschepen Wally Corneillie 
heeft de vreemde wegmarkeringen 
al besproken met de aannemer.  
De betrokken aannemer en heeft zijn 
fout erkend. Hij rekende per ongeluk 
de goot mee en schilderde de lijnen 
blijkbaar aan de binnenkant van de 

voorziene zone. Daardoor verloren 
we zeker  40 centimeter  
parkeerruimte, 
waardoor de auto’s 
voor een groot stuk 
op de trottoir staan.

De samenwerking tussen het OCMW 
en de gemeente kreeg in oktober 
een update. De voorbije jaren was er 
op dat vlak al een stevige evolutie. 
Sinds 2014/2015 is er bijvoorbeeld 
samenwerking op het gebied van 
informatie en veiligheid. En ook wat 

financiën betreft, wordt er samenge-
werkt: de ontvanger bij het OCMW 
werd vervangen do or de financieel 
beheerder bij de gemeente, die nu de 
beide functies invult. Tenslotte is er 
samenwerking rond het geografisch 
informatiesysteem en de archivering. 

Hierbij doet Lede-
gem beroep op het 
archief van de stad 
Izegem.

De gemeente Ledegem en het 
OCMW willen in het asieldossier 
verantwoordelijkheid opnemen en 
kort op de bal spelen. Er waren in-
dertijd vijf woningen voor het Lokale 

Opvang Initiatief (LOI), maar door 
de dalende trend werden de huur-
contracten opgezegd. De OCMW-
voorzitter zal de drie crisiswoningen 
van de gemeente, na samenspraak 

met de HRI (Huisvestingsdienst 
Regio Izegem), eventueel voor dit 
doel gebruiken. Asielzoekers kunnen 
(zoals vroeger) als vrijwilliger inge-
zet worden voor de gemeente, zodat 
ze kennis maken met de gemeente 
en haar bewoners.

Nieuwe parkeervakken zorgen voor problemen

Samenwerking tussen gemeente en OCMW versterkt

Verantwoordelijk asiel geven

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

Het aantal visvergunningen in 
Vlaanderen zit na een jarenlange 
sterke daling opnieuw in de lift. 
Dat blijkt uit het antwoord van het 
provinciebestuur op vraag van  
N-VA-raadslid Kurt Himpe. 

Ook in een aantal provinciale 
domeinen is openbare visserij toe-
gelaten. Dat kan in de provinciedo-
meinen Bergelen (Wevelgem), Buls-
kampveld (Beernem), De Gavers 
(Harelbeke), Koolhofput (Nieuw-
poort), De Palingbeek (Ieper), ’t Veld 
(Ardooie) en in de Damse Vaart.

Maar niet alles wat blinkt is goud. 
OCMW-raadslid Luc Vanhoutte 
slaat een noodkreet in de Week-
bode. Hij ziet de vangsten in de 
provinciale domeinen met de helft 
verminderen. Grote vissen zijn in de 
provinciale domeinen meestal oud 

en ziek. Op zijn schriftelijke vraag 
aan de visserijcomissie, kreeg Luc 
als antwoord dat het visbestand 
zichzelf moet herstellen in de loop 
der jaren. 

“Maar dat kan niet als je de wateren 
niet voorziet van nieuwe vis”, stelt 
Luc. “De vele aalscholvers en roof-
vissen zorgen ervoor dat een aantal 
vissoorten verdwijnen in de vijvers. 
De enige oplossing is om nu en dan 
vis uit zetten van een kilogram, 
want die worden niet meer  
gevangen door rovers”.

Er is ook overal vissterfte door 
hevige stortregens. De overstortcon-
structies van de waterzuiverings-
installaties kunnen het water niet 
meer slikken. Op die wijze komt 
er dus ongezuiverd water in de 
vaarten terecht. Luc besluit: “Als we 

niets ondernemen, zal er binnen een 
tiental jaren niet meer gehengeld 
kunnen worden.”

De Vlaamse Regering  
besliste deze zomer, op 
vraag van N-VA-minister 
Liesbeth Homans, be-
voegd voor binnenlands 
bestuur, om de provincies 
verder af te slanken. Bij  
de eerstkomende provin-
cieraadsverkiezingen in  
2018 zullen er voor  
West-Vlaanderen 35  
(in plaats van 72 provin-
cieraadsleden) verkozen 
worden.

 Ook worden de zoge-
naamde ‘persoonsgebon-
den taken’ zoals cultuur 
en welzijn overgeheveld 
naar Vlaanderen of de 
gemeenten. De bevoegd-
heid van de provincies 
om belastingen te hef-
fen wordt ingeperkt en 
de provincies zullen ook 
uit de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden 
treden.

Hengelsport in de lift, of niet? Ledegem helpt dodehoekongevallen vermijden

Besparing op het provinciaal niveau

Als we niets  
ondernemen,  
zal er binnen een  
tiental jaren niet  
meer gehengeld  
kunnen worden.
Luc Vanhoutte,  
OCMW-raadslid

De N-VA houdt woord en slankt 
de provincies verder af!
Bart Clique, N-VA-bestuurslid

Jaarlijkse kaarting:  
u komt toch ook?
In het weekend van 11, 12 en 13 maart organiseren we 17de editie van onze 
jaarlijkse kaarting. Kaarten zullen jullie in de komende weken worden aan-
geboden of zijn te verkrijgen bij de bestuursleden.

Katelijn Van Isacker
Gemeenteraadslid

Nancy Vansteenkiste
Gemeenteraadslid



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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


