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De Verandering Werkt!

Cathy Coudyser: van alle markten thuis
Cathy is geboren en getogen in Knokke-Heist. In haar tienerjaren was ze actief in de 
jeugdbeweging. Ze gaf les, economie-Frans-geschiedenis en werkte bij de KBC als  
financieel adviseur. 

In de politiek gaat Cathy voor cultuur, erfgoed en toerisme. In het Vlaams Parlement is  
zij lid van de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Zij is ook lid van de  
commissie voor het Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale 
Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed. Daarnaast zetelt zij in de commissie  
Landbouw.

Sportieve strijd 

De N-VA staat voor sportiviteit. Voor de 
verkiezingen van 2012 kondigden wij aan 
de andere partijen onze komst aan. We 
stelden voor om sportief aan politiek te 
doen. Helaas. 

Men sneerde in een lokale krant: “We 
maken ons zorgen dat de goede sfeer 
in de gemeenteraad zal verdwijnen”. De 
toon was gezet. 

Eerst werden onze voorstellen van tafel 
geveegd. Maar later kregen we navolging. 
Denk maar aan de openingsuren van het 
gemeentehuis of de sterretjesweide. Zelf 
zijn we blij met de verduidelijkingen bij de 
financiële gegevens van de gemeente. 
 
De N-VA hecht belang aan de mening 
van anderen en zoekt steeds naar een 
gemeenschappelijk draagvlak. 

Daarom danken wij de bezorgers van de 
huis-aan-huisblaadjes van de andere  
partijen die onze brievenbus niet over-
slaan. 

N-VA Lichtervelde roept op tot een spor-
tieve strijd in de aanloop naar 14 oktober.

Koenraad Coussee,
afdelingsvoorzitter

UITNODIGING De Verandering Werkt

TOEGANG GRATIS IEDEREEN IS WELKOM

Uiteenzetting door:  
Cathy Coudyser, Deelstaatsenator 

& Vlaams parlementslid

Vrijdag 23 februari 2018 om 20 uur 

in Zaal TITANIC. Statiestraat 53 te 

Lichtervelde (inkom via parking aan 

‘De Spar’).
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Het financiële spoor bijster

Zoeken naar gezonde financiën
Een tekort van 1,4 miljoen euro. Dat las de N-VA in de geraamde uitgaven en inkomsten voor 2018 die het 
gemeentebestuur in december presenteerde. Bij de ontvangsten houdt het bestuur al rekening met een aan-
groei van de inwoners met 10 procent. 

Tekort
Het budgettair tekort voor 2018 bedraagt ruim 12 procent. 11,7 
miljoen euro uitgaven tegenover 10,3 miljoen euro ontvangsten. 
Een verschil van 1,4 miljoen euro of 57 miljoen Belgische fran-
ken. De N-VA zocht naar de oorzaken van het tekort.

Oeps…foutje! 
In totaal staat ruim 800 000 euro verkeerd gebudgetteerd op 
vastgoedinvesteringen. De subsidies voor de renovatie van de 
school, het sportplein en het jeugdhuis zijn verkeerd ingeschat. 
Knap als je zoveel jaar bestuurservaring hebt. Bouwen valt vaak 
duurder uit dan begroot, dat weet iedereen. Wel, hier mangelt 
het ook nog eens aan de kant van de financiering: de stenen 
staan nog niet op mekaar en het grote tekort is er al.  

Tekort onder het tapijt geveegd
Bij de raming wordt het gecumuleerde budgettaire resultaat van 
het vorig boekjaar gevoegd, ofwel 3,2 miljoen euro. Zo kan men 
de cijfers presenteren alsof er niets aan de hand is. Echter: de le-
ningsschuld bedraagt momenteel liefst 62,5 procent (6,4 miljoen 
euro) van de verwachte ontvangsten. Hoe zal men de financiële 
kloof overbruggen? 

Vragen en geen antwoorden 
“Geen probleem,” zegt de burgemeester, “de financiering staat in 
het meerjarenplan”. Nergens lees je hoe men financiert. Met wel-
ke middelen? Door wie? Wie bestuurt in de volgende legislatuur 
moet er blijkbaar maar zijn plan mee trekken. 
Dat men rekening houdt met 10 procent hogere inkomsten door 
het aangroeiende inwonersaantal is logisch. Maar dan moet men 
ook de stijgende vraag naar kinderopvang en andere diensten 
voorzien.  

Hypotheek op de toekomst
Door het tekort is de ruimte om nog een beleid te voeren bij-
zonder smal geworden. Hoeveel zal het bestuur weer bijlenen? 
Hoeveel de belastingen verhogen? In de aanpassing van het 
meerjarenplan staan voor 2017 al nieuwe leningen ingeschreven, 
namelijk 160 000 euro. Voor 2018 is dat 214 566 euro en 464 
566 euro voor 2019. U leest het goed, een verhoging van onze 
leninglast met  839 132 euro. Later komt de kater. 

Conclusie
We krijgen 10 procent meer inwoners. Voor hun opvang is niets 
voorzien. Maar de inkomsten die ze meebrengen, zijn al toege-
wezen om het begrotingsgat dicht te rijden.

Grijze  
wachtlijsten
Het bestuur trappelt ter 
plaatse in de aanpak van 
de vergrijzing: de lange 
wachtlijsten bij het  
woonzorgcentrum raken 
niet weggewerkt. Waar  
blijven de initiatieven rond 
het dagverzorgingscen-
trum en bijkomende  
bejaardenwoningen?
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Bomen sterven staande
De schitterende bomenrij in de Damwegel 
is uitgedund. Tuurlijk, gescheiden riole-
ringen zijn nodig. “Kan men de werken 
niet verdagen tot na de winter?” vroeg 
N-VA-fractieleider Sofie Steurbaut. 

“Het is sowieso al een waterziek gebied.” 
Het antwoord van de betrokken schepen 
kwam erop neer dat de werken nu een-
maal zo geregeld zijn en dat ze lang duren, 
dus altijd deels in de winter. 

Een beetje wachten had de bewoners veel 
ellende kunnen besparen. Vraag maar na.

Zwerfvuil
De feesten zijn achter de rug en het oude 
jaar is bij het huisvuil gezet. Het was het 
jaar van de sjoemelsoftware in auto’s en 
nogal wat ander geritsel. 

Al wat we kunnen doen, is zelf niet in de 
fout gaan. Eén mooi voornemen kunnen 
we hoe dan ook houden. Laat ons met zijn 
allen optreden tegen sluikstorters. 

Keur het af, waar u het ook opmerkt.  
Onze open ruimte is toch niet één groot 
stort?

Lokale liefde met 
Valentijn
Unizo en de gemeente organi-
seren een actie om de inwo-
ners ertoe aan te zetten hun 
aankopen in de eigen gemeente 
te verrichten. 

We nemen nog te gauw auto 
om elders inkopen te doen. 
‘Beterkoop’ blijkt meestal nog 
duurkoop te zijn als men alles 
in rekening neemt: de vervui-
lende verplaatsing, parkeertic-
ket om nog te zwijgen van een 
parkeerboete! 

Dus: koop bij onze lokale han-
delaren. Hou ons dorp vitaal en 
koop lokaal.

Leven in letters 
De N-VA is voorstander van de bib als 
kenniscentrum of als plek voor infotain-
ment. Gemeenten zijn niet langer verplicht 
om een lokale bibliotheek in te richten. De 
Vlaamse regering geeft ze meer vrijheid 
om de middelen voor cultuur vrij te be-
steden. Is onze bibliotheek dan in gevaar? 
Sommige gemeenten met budgettaire 
problemen zouden wel eens hun bib kun-
nen sluiten om te besparen. Een eigen bib 
kost wel een flinke duit. Maar het is goed 
besteed. 

Dus geen afbouw, maar uitbreiding!

Groene long 
Met genoegen stelt de N-VA vast dat nog een andere fractie voorstander is van ons 
voorstel om een ‘groene long’ te vormen in deze gemeente. Het gaat om het door-
trekken van een wandelpad vanaf de Huwynsbossen tot in of nabij het centrum. 
Dat zal natuurlijk niet kostenvrij zijn. Maar wat een mooi geschenk om na te laten 
aan de generaties na ons! Wie steunt dit nobel doel?



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

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:     /     /
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