
10 jaar N-VA Lichtervelde

Uw N-VA-vertegenwoordigers in de gemeenteraad: 
Sofi e Steurbaut en Brand Perneel

Beste inwoner,

Als lokale afdeling streven we 
al 10 jaar om van Lichtervel-
de een leefbare en aange-
name Vlaamse gemeente 
te maken. In de beginjaren 
werden we - soms letterlijk 
- in de hoek geduwd. Maar 
geleidelijk aan is gebleken 
dat we toch niet de politieke 
‘barbaren’ zijn waarvoor werd 
gevreesd. Integendeel, onze 
alertheid en dossierkennis 
heeft een positieve invloed op 
het beleid en vanuit de oppo-
sitie deden wij verschillende 
constructieve voorstellen. In 
dit huis-aan-huisblad vindt u 
alvast enkele voorbeelden.

Ook 2022 is een belangrijk 
jaar voor N-VA Lichtervelde. 
Er wordt een nieuw bestuur 
gekozen en we werken aan 
een programma dat onder 
meer een lokaal antwoord wil 
bieden op de klimaatproble-
men, inclusief het energie-
probleem

Ik wens u namens het hele 
bestuur een gezond, vrij en 
welvarend 2022!

Koenraad Coussée, 
voorzitter N-VA Lichtervelde Werfverkeer 

Na een mondelinge vraag van onze fractieleider 
Sofie Steurbaut keurde de gemeenteraad het 
Charter Werfverkeer goed. Daarmee verbindt de 
gemeente er zich toe om samen te werken met 
de bouwsector voor een veilige schoolomgeving. 
Vrachtwagens van en naar werven zullen een 
half uur voor en na het uitgaan van de school 
geweerd worden

Sterretjesweide en herdenkingsplaats
Op initiatief van de N-VA besliste de gemeenteraad om op de 
begraafplaats een sterretjesweide in te richten voor kindjes die 
levenloos geboren werden. Ouders kunnen ook dan hun verdriet een 
plaats geven. Graven in niet-vergunde grond neemt men weg na 10 
jaar. Dat gebeurt ook als de concessie verloopt. Onze fractie bekwam 
dat er voor hen een herdenkingsplaats met naamplaatjes kwam.

Bijkomende bufferbekkens
De waterbeheersing is al jaren een van onze stokpaardjes. Onder 
voortdurende druk van Brand Perneel zijn er geleidelijk aan aan-

passingen gekomen met o.a. bijkomende spaarbekkens. 

Openingsuren gemeentehuis
Voormalig gemeenteraadslid Stéphanie Verhaeghe zorgde ervoor 
dat het gemeentehuis de openingsuren aanpaste. Er kwam onder 
andere een avondopening op donderdag bij.

Oplaadpunten voor fi etsers aan WZC
Op vraag van toenmalig OCMW-raadslid Koenraad Coussée 

werden er in het voorjaar van 2017 stopcontacten geplaatst aan 
de serviceflats voor het opladen van elektrische fietsen. Ook in de 

fietsstalling voor het personeel kwamen er oplaadpunten.

(Op)waardering station Lichtervelde, in de bres voor pendelaars
Op aansturen van N-VA-raadslid Sofie Steurbaut maakte de 
gemeente bezwaar tegen het gebrek aan comfort in het station 
en de problematische dienstverlening met zijn ontoelaatbare 
vertragingen. De N-VA wil onze gemeente ook op gebied van 
bereikbaarheid verder promoten.
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Vlaanderen plant deze winter 10,5 hectare extra bos in 
Midden- en Zuid-West-Vlaanderen
Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) plant tijdens de komende winterperiode 10,5 hectare nieuw bos in de regio Kortrijk-
Roeselare-Tielt. Meer bos voor Vlaanderen, dat is een van de speerpunten van deze Vlaamse Regering. Minister Zuhal Demir 
hee�  de concrete ambitie om tegen 2024 in totaal 4.000 
hectare extra bos te realiseren, waarbij de hel�  geplant 
wordt door de Vlaamse overheid en de 300 Vlaamse ge-
meenten.

Grote ambities voor meer West-Vlaams bos
“West-Vlaanderen is wellicht de meest bosarme regio in 
Europa. Daar willen we echt verandering in brengen. De 
ambities zijn groot, de budgettaire middelen bij de Vlaamse 
overheid om extra bos te realiseren zijn dat ook. Deze win-
terperiode komt er alvast 10,5 hectare bos bij in Midden- en 
Zuid-West-Vlaanderen. Dat is heel goed nieuws. De komende 
jaren komt daar nog eens een goeie 33 hectare bij”, verduide-
lijkt Bert Maertens, Vlaams Parlementslid.

Concreet worden deze winter vijf bestaande bossen uitge-
breid. Het Koekuitbos in Moorslede krijgt vijf hectare extra 
bos, het Mortagnebos in Zwevegem twee. De Vorte Bossen 
in Ruiselede en het Krommebeekbos in Roeselare krijgen elk 
anderhalve hectare nieuw bos. Bert Maertens

“De EU moet niet naast haar schoenen lopen, maar 
resultaten leveren.”
De Conferentie over de toekomst van Europa brengt een aantal politici en burgers vanuit de hele Europese Unie 
(EU) samen ‘om het Europees project klaar te stomen voor de komende decennia’. Een dure hoogmis waar we niets 
aan hebben”, zegt Europees Parlementslid Geert Bourgeois.

“Deze dure hoogmis is absoluut niet wat de 
EU nodig heeft. Dat is niet waar de N-VA als 
Vlaams-Europese partij voor staat. Wat de Eu-
ropese Unie moet doen, is haar bevoegdheden 
uitoefenen, resultaten boeken, haar burgers en 
bedrijven beschermen, bijvoorbeeld tegen Chi-
nese staatsbedrijven. De N-VA wil dat de EU 
de weg van de meerwaarde inslaat, door haar 
interne markt te versterken. Dat is dé bron van 
welvaart! En dit kan zonder grote conferentie, 
binnen de bestaande Verdragen. Europa mag 
nooit uitgroeien tot een superstaat. ‘Eenheid in 
verscheidenheid’ is het leidmotief van de Unie 
en daar mogen we nooit vanaf stappen: niet in 
woorden, niet in daden”, zegt Europees volks-
vertegenwoordiger Geert Bourgeois.

Geert Bourgeois
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Yngvild Ingels blijft aandringen op parlementaire 
onderzoekscommissie over overstromingen
Een half jaar na de overstromingen laat een evaluatie van de federale aanpak van het crisisbeheer nog steeds op zich wachten. 
Ondertussen moeten veel slachto� ers zich nog steeds redden in erbarmelijke omstandigheden. “We mogen deze mensen niet 
vergeten”, zegt Yngvild, die blij�  aandringen op een parlementaire onderzoekscommissie.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden 
liet weten een parlementaire onderzoekscommissie 
niet te steunen en in de plaats een leercommissie op 
te richten. Kamerlid Yngvild Ingels, die deze zomer 
als vrijwilliger een handje ging bijsteken, maakt 
zich zorgen over de timing: “We zijn inmiddels een 
half jaar na de feiten, de evaluaties en hoorzittingen 
zouden al lang begonnen moeten zijn. Het is enorm 
belangrijk dat we de overkoepelende crisisstructuur en 
de risicocultuur in dit land van nabij analyseren. Ook 
verschillende Kamerleden uit de meerderheid laten mij 
weten dat zij vinden dat er een federale onderzoeks-
commissie moet komen, maar zij hebben blijkbaar 
geen zin om een voorstel uit de oppositie te steunen. 
Op het terrein leven mensen nog steeds in erbarme-
lijke omstandigheden én de winter staat voor de deur. 
Het federale niveau moet zijn verantwoordelijkheid 
opnemen”, zegt Ingels.

Vier concrete acties om SWT’ers aan de slag te krijgen
Vlaams Parlementslid Axel Ronse stelt vier acties voor om de 21.000 SWT’ers (bruggepensioneerden) in Vlaanderen aan het werk 
te krijgen. “Werkgevers zijn hopeloos op zoek naar personeel en krijgen vacatures zeer moeizaam ingevuld. We kunnen het ons 
niet langer veroorloven om talent verloren te laten gaan of te parkeren in complexe en weinig activeerbare stelsels”, zegt Ronse. 

“Vivaldi maakt het de Vlaamse Regering zeer moeilijk om 
SWT’ers aan de slag te krijgen. Toch moeten we ook naar onszelf 
durven kijken en een ferme tand bijsteken. Want ik voel bij veel 
SWT’ers wel veel goede wil om opnieuw aan de slag te gaan. 
Daarom stelde ik in het Vlaams Parlement vier heel concrete 
acties voor die Vlaanderen meteen moet uitvoeren.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Ronse stelde in de commissie 
Economie voor om werk te maken van een Vlaams actieplan op 
vier fronten, namelijk:

1   RVA, vakbonden maar ook werkgevers vanuit de Vlaamse 
Regering expliciet vragen om mensen die instromen in SWT 
duidelijk te wijzen op het feit dat dit geen pensioen is maar dat 
ze geacht worden om samen met de VDAB op zoek te gaan 
naar een nieuwe job. 

2   VDAB moet zich engageren om SWT’ers meteen een traject 
naar nieuw werk aan te bieden. Daarbij moet duidelijk worden 
gesteld dat actief daaraan meewerken een voorwaarde is voor 
het behoud van de uitkering.

3   Indien een SWT’er pertinent weigert om samen te werken in 
het traject naar werk dan moet VDAB durven optreden en 
sanctioneren. 

4   De Vlaamse Regering moet aandringen bij de federale over-
heid om geen SWT’ers meer toe te staan en het systeem te 
laten uitdoven.

Yngvild Ingels was onder de 
indruk van de waterschade.

Axel Ronse: ‘We kunnen het 
ons niet veroorloven talent 
verloren te laten gaan.’

www.n-va.be/lichtervelde
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.

014229


