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Veilig thuis in een welvarend Lichtervelde

LICHTERVELDE

Zondag 27 januari om 10 uur
Zaal Titanic, Statiestraat 53 in Lichtervelde

Ruime parking aan De Spar

Kom met N-VA Lichtervelde klinken  
op het nieuwe jaar. Samen blikken we 
vooruit op wat 2019 in petto heeft.

Wie is Sander Loones?
• Voormalig minister van Defensie en Ambtenarenzaken
• Europees Parlementslid van oktober 2014 tot november 2018
• Ondervoorzitter N-VA van december 2014 tot december 2018
• Gewezen coördinator van de N-VA-studiedienst
• Fiere kustbewoner van Koksijde-Oostduinkerke

GASTSPREKER Sander Loones
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WELKOM OP ONZE NIEUWJAARSRECEPTIE

N-VA Lichtervelde wenst u  
een gezond en gelukkig 2019.
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Uitzendarbeid nu ook mogelijk  
in de openbare sector
Uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen wordt eindelijk mogelijk.  
Het Vlaams Parlement keurde het decreet daarover goed. 

Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens spreekt van een mijlpaal. 
“Uitzendarbeid laat de overheid als werkgever toe een snelle oplossing te 
bieden voor de vervanging van een tijdelijk afwezig personeelslid. Zo houdt 
ze de werkdruk voor de andere medewerkers draaglijk”, zegt Bert Maertens. 
“Bovendien biedt het mensen uit kansengroepen en laaggeschoolden de 
mogelijkheid om ervaring op te doen in het vooruitzicht van een langdurige 
tewerkstelling.”

Goed voor de dienstverlening
Het is echter geenszins de bedoeling dat interimarbeid een structureel  
alternatief wordt voor gewone, langdurige arbeidscontracten. “Het zal steeds 
de uitzondering vormen”, legt Bert Maertens uit. “Maar interimarbeid biedt 
de Vlaamse of lokale overheid wel de kans om een plotse of tijdelijke afwezig- 
heid van een medewerker heel snel op te vangen.” Ook bij tijdelijke extra 
taken kan interimarbeid een oplossing bieden. “Met de huidige procedures 
moet je weken of soms maanden wachten om dringende vacatures in te vullen. 
Dat is toch niet meer van deze tijd”, zegt Maertens.

Vlaanderen eerste in België
De invoering van interimarbeid bij de overheid is de omzetting van een 
EU-richtlijn uit 2008 die beperkingen op uitzendarbeid uitsluit. “Dit  
land heeft de twijfelachtige eer om samen met Griekenland bij de enige  
EU-lidstaten te zijn die nog geen uitzendarbeid bij de overheid toestaan. 
Daar brengt minister Homans nu gelukkig verandering in. Vlaanderen 
wordt hiermee de eerste overheid in België waar dit mogelijk zal zijn”,  
besluit Bert Maertens.

Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens 
is opgetogen dat Vlaanderen als eerste overheid 
in België uitzendarbeid toestaat in de openbare 
sector.
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Nieuwe provincieraadsleden voor N-VA
In ons arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt 
werden er drie provincieraadsleden voor de N-VA 
verkozen. Op 3 december legden Kristof Pillaert uit 
Hooglede, Sigrid Vandenbulcke uit Menen en Johan 
De Poorter uit Meulebeke de eed af in het Boeverbos 
te Brugge. Via deze weg willen zij al hun kiezers 
bedanken voor het vertrouwen.

Meer informatie omtrent de provinciale werking, 
tussenkomsten en belangrijke dossiers kunt  
terugvinden op www.n-va.be/west-vlaanderen

Johan De Poorter, Sigrid Vandenbulcke en Kristof Pillaert (v.l.n.r.) zijn 
de drie West-Vlaamse N-VA-provincieraadsleden.
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Vanaf 1 januari 2019 zal onze provincie vier N-VA-burgemeesters tellen. In Dentergem blijft Koenraad Degroote burgervader en 
in Izegem gaat burgemeester Bert Maertens er zelfs op vooruit. Wilfried Vandaele mag de sjerp omgorden in De Haan, en Daphné 
Dumery in Blankenberge.

Brand Perneel
Gemeenteraadslid, 

 77 jaar 

  Consultant, gewezen houthandelaar
  Licentiaat in de handels- en financiële 
wetenschappen

  Handelsingenieur
  Postacademische opleiding vastgoedrecht
  Gehuwd met Christine Goetgeluk
  Twee kinderen, vier kleinkinderen
  Hobby’s: levenslang bijleren, fietsen,  
boswandelingen

Sofie Steurbaut
Fractievoorzitter van de N-VA  
in de gemeenteraad, 40 jaar 

  Functioneel analist IT / e-government
  Licentiaat bestuurskunde
  Aanvullende studies in de beleids- en 
bedrijfsinformatica
  Samenwonend met Hannelore Wittevrongel
  Mamie van twee kindjes van vijf en twee
  Hobby’s: renoveren, tuinieren en een goed 
glas wijn

Koenraad Coussée 
Raadslid bijzonder comité sociale dienst 

(vroeger OCMW), 55 jaar

  Hoofd technische dienst en onderhoud 
bij het OCMW van Hooglede
  Preventieadviseur
  Hoger technisch onderwijs elektriciteit
  Gehuwd met Dina Boddin en pa van 
Ward, Lies en Jef
  Hobby’s: langeafstandsloper, sporter

Bert Maertens
Burgemeester van Izegem
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Koenraad Degroote
Burgemeester van Dentergem
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Daphné Dumery
Burgemeester van Blankenberge
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Wilfried Vandaele
Burgemeester van De Haan

Uw N-VA-gemeenteraadsleden

Vier West-Vlaamse N-VA-burgemeesters
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Mijn bezorgdheid gaat vooral uit  
naar het behoud van een gezond  
milieu en naar de uitbouw van  
een degelijke infrastructuur  
voor alle sport. Ook blijf ik graag  
betrokken bij het reilen en zeilen  
van het woonzorgcentrum, het  
dienstencentrum en het nood- 
zakelijke dagverzorgingscentrum.

Iedereen moet kunnen genieten  
van gezonde open ruimte.  
Ravottende kinderen, trage 
wegen en bereikbaar groen zijn 
voor mij een prioriteit!

Met zes jaar ervaring als gemeente-
raadslid wil ik de Lichterveldenaren 
beter dienen door meer visie en meer 
inhoud in het beleid te brengen.  
Daarbij leg ik de klemtoon op doel- 
gericht vooruitzien, beter organiseren, 
hedendaags management, vloeiend 
coördineren en deugdelijk controleren. 
Ik pleit ook voor proportionele  
inspraak voor de oppositie in het  
infoblad van Lichtervelde.



De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg. 

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be 
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact


