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Bedankt, Stéphanie! 
Stéphanie ijverde in de gemeenteraad voor meer uitleg bij de 
besteding van uw belastinggeld. Daarnaast drong Stéphanie 
aan op het langer openhouden van de dienst Burgerzaken. 
Sinds 1 september kan u elke donderdagavond in het ge-
meentehuis terecht van 16 uur tot 19 uur. Vooral voor wer-
kenden is dat interessant. Stéphanie, bedankt voor je jaren-
lange inzet voor de Lichterveldenaars en de N-VA.

Linda Dewulf vervangt Stéphanie  
Verhaeghe in de gemeenteraad
Op de gemeenteraad van september legde Linda de eed af als gemeente-
raadslid.
Linda: “Toen ik me verkiesbaar stel-
de, had ik nooit verwacht dat ik in de 
gemeenteraad zou belanden. Maar ik kijk 
er wel naar uit!” Linda is gehuwd met 
Ronny Goemaere. Onlangs verlieten ze 
hun boerderij en betrokken een huis op de 
grens met Torhout, nabij Sint-Henricus. 
“Ik heb er toch even moeten over naden-

ken toen mij gevraagd werd om Stéphanie 
op te volgen”, vertelt Linda. “Zoiets beslis 
je niet van de ene dag op de andere. Maar 
als je de kans krijgt om vanuit de gemeen-
teraad mee te mogen werken aan een beter 
Lichtervelde voor elke inwoner, dan zeg je 
uiteindelijk met veel plezier ‘ja’.”

Beste inwoners 

Het leven is een eeuwig komen 
en gaan. Dat is bij onze afdeling 
niet anders. Onlangs namen we 
afscheid van mijn voorganger 
Joost Missinne en van gemeente-
raadslid Stéphanie Verhaeghe. De 
één maakt nu deel uit van N-VA 
Oostende de ander van N-VA 
Hooglede-Gits. Het is passend om 
op deze plaats beiden hartelijk te 
danken voor hun jarenlange inzet. 
We gaan beiden missen, zoveel 
is zeker.

Sta me toe dat ik me even aan u 
voorstel: Ik ben Koenraad Cous-
see, gehuwd met onderwijzeres 
Dina Boddin en papa van Ward, 
Lies en Jef. In Hooglede-Gits ben 
ik hoofd van de technische dienst 
van het OCMW. De sociale proble-
men in een plattelandsgemeente 
zijn me dus wel bekend.

In mijn vrije tijd doe ik aan 
lange afstandslopen en uiteraard 
interesseer ik me voor sport in 
het algemeen. Samen met mijn 
‘compagnons de route’ laten we 
ons vaak sponsoren per kilometer, 
om met de opbrengst een goed 
doel te steunen. Vanzelfsprekend 
gaat nu ook een flink deel van 
mijn tijd naar de werking van onze 
N-VA-afdeling, maar dat had u al 
begrepen. 

Koenraad Coussee
Afdelings-
voorzitter

 In september legde Linda Dewulf officieel de 
eed af als nieuw gemeenteraadslid.

“Het is een eer om vanuit de gemeente-
raad mee te mogen werken aan een  
beter Lichtervelde voor elke inwoner.”
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N-VA Lichtervelde 
altijd sportief
Door omstandigheden kon de 
wielerwedstrijd Omloop van het 
Houtland afgelopen jaar niet 
plaatsvinden. 

Dit jaar reikte N-VA Lichtervelde de 
organisatoren een helpende hand. Een groep 
van onze leden was op 20 september present 
om de koers te volgen. Iets spannender was 
het voor de N-VA’ers die de wedstrijd vanuit 
de publiciteitskaravaan mochten volgen. Tom 
Devriendt won nipt de 72e editie van de Omloop 
van het Houtland. Het was zijn eerste profzege. 
Proficiat, Tom!

Groene long voor Lichtervelde 
Onlangs verscheen de mening van een bekende Lichtervelde-
naar in de pers. De Huwynsbossen zijn volgens hem de beste 
realisatie van de gemeente de laatste jaren.

Tijdens Lichtervelde Schouwt pleitte 
de gangmaker van dit project, een 
uitgeweken Lichterveldenaar, in zijn 
uiteenzetting voor de aanleg van 
een groene long in Lichtervelde. Die 
groene long moet niet alleen een 
bos zijn. Het idee is om er een groen 
park van te maken. Een park dat 
toegankelijk is voor alle Lichtervel-
denaars. In zijn visie maakt hij een 
verbinding tussen de Huwynsbossen 
en het centrum. Waterbufferbek-
kens, aanplantingen en wandelpaden 
worden mooi ingepast. 

Natuurlijk zal het hele project geld 
kosten. Maar de bevlogen spreker 
wees op de kosten van de waterbe-
heersingswerken die we anders in 
nog grotere mate moeten opbrengen. 

Veel politieke interesse voor de uit-
eenzetting was er niet. Alleen N-VA 
tekende present. Met deze bijdrage 
willen we dit idee ruimere weer-
klank geven.

Wateroverlast te ernstig voor 
communicatiestunt 
Met veel toeters en 
bellen kondigde het 
schepencollege het 
Hemelwaterplan aan. 
Lichtervelde is de eerste 
gemeente in Vlaande-
ren met zo’n plan. In 
zo’n actieplan worden 
alle maatregelen tegen 
overmatige neerslag en 
overstromingen opge-
somd. 

Uiteraard zijn er in Vlaanderen veel 
gemeenten die maatregelen nemen 
tegen wateroverlast. Zij maken er 
echter geen publiciteitsstunt van. 

Voor N-VA Lichtervelde is water-
overlast te ernstig om misbruikt 
te worden voor een communica-
tiestunt. De inhoud primeert.

Blijf in contact met onze afdeling! 
Dat kan makkelijk via sociale media

 www.n-va.be/lichtervelde
 www.facebook.com/NVALichtervelde

  lichtervelde@n-va.be of via het secretariaat  
gabriel.vanmechelen@n-va.be 

 051 72 39 04

 Eén van de twee N-VA-volgwagens 
in de publiciteitskaravaan.

 De Huwynsbossen verbinden met het 
centrum kan een mooi park creëren.

 Wateroverlast in Lichtervelde: liever daden 
dan woorden.

 N-VA Lichtervelde was aanwezig bij de 
Omloop van het Houtland.
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N-VA-voorstel werd goedgekeurd 

Sterretjesweide op gemeentelijke begraafplaats
Op de gemeenteraad stelde N-VA Lichtervelde voor om op de 
gemeentelijke begraafplaats een sterretjesweide in te richten. 
Op die weide krijgen ook kindjes die tijdens de zwanger-
schap overlijden een eigen plek op onze begraafplaats. 

Als N-VA willen wij alle instanties uitdrukkelijk bedanken voor de rea-
lisatie van de sterretjesweide. De intieme sfeer van de weide beantwoordt 
dan ook volledig aan wat wij voor ogen hadden: een ongeboren kindje en 
zijn of haar ouders een tastbare en eervolle plek geven op onze begraaf-
plaats. Een plek waar ouders en familieleden heen kunnen gaan wanneer 
zij daar behoefte aan hebben.

In tegenstelling tot andere dingen die we in een gemeente aanbieden en 
creëren, is dit er eigenlijk één waarvan we moeten hopen dat er weinig 
gebruikt van gemaakt hoeft te worden. Maar ook ongeboren kindjes 
hebben recht op een eigen plek op onze begraafplaats. Met de realisatie 
van de sterretjesweide krijgen ze die nu. 

Hoe vermijd je stekelige vragen van de oppositie? 

Echo’s uit de gemeenteraad
Ons gemeentebestuur heeft een nieuwe tactiek. 
En die werkt. Of toch ten dele. Zodra er een inge-
wikkeld dossier besproken wordt, mag een externe 
deskundige het komen uitleggen. 
Voor het goed te keuren politiereglement waren ze zelfs met 
twee. De één kan dan nadenken terwijl de ander het woord 
voert. Op zich hebben wij daar niets op tegen. Al die mensen 
die advies verstrekken, zijn beslagen in hun vak. Dat geven 
we graag toe. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat 
wij als oppositie geen vragen meer kunnen stellen of kritiek 
leveren zonder de indruk te wekken met al die instanties pro-
blemen te hebben. 

Elke vogel zingt zoals hij gebekt is, maar wij zingen tenminste 
zelf nog ons liedje.

 Ook ongeboren kindjes hebben recht op een ei-
gen plek op onze begraafplaats. Met de realisatie 
van de sterretjesweide krijgen ze die nu.

 Elke vogel zingt zoals hij gebekt is, maar 
wij zingen tenminste zelf nog ons liedje.

N-VA zoekt nieuwe krachten 
N-VA Lichtervelde is op zoek naar enthousiaste krachten om samen met ons  
werk te maken van een beter Lichtervelde.

Heb jij interesse? Neem dan contact op met één van onze bestuursleden.  

De gegevens vind je op onze website www.n-va.be/lichtervelde.



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

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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