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Klaar voor oktober 2018
Het lijkt nog veraf, maar toch… het is bijna zo ver. Oktober 2018 komt met rasse schreden dichterbij.

De voorbije vijf jaar hebben we met onze ploeg hard gewerkt. De mandatarissen hebben gewogen op het beleid, voostellen  
geformuleerd en acties ondernomen. We maakten van Aalter een mooiere en betere gemeente op vlak van veilig-
heid, mobiliteit en vooral welzijn en zorg. Daarnaast zijn we ons ook blijven inzetten voor de deelgemeenten.

Dit konden we niet zonder de onvoorwaardelijke steun van het bestuur van N-VA Aalter. Waarvoor dank.  
Er komen nog heel wat uitdagingen op ons af. We hopen dan ook opnieuw te mogen en kunnen besturen met 
een frisse en jonge ploeg vanaf 2019, het werk is immers nooit af!

Daarom versterken we onze ploeg met nieuw en jong talent: bruisend, creatief en enthousiast! Wij zijn er alvast 
klaar voor en ik stel met plezier al enkele kandidaten aan u voor.

Sofie Vermeersch, voorzitter N-VA Aalter

Michael Ally 
19 jaar - Poeke

Onze jongste kandidaat is Michael Ally. 
Hij is student aan de UGent, waar hij zijn 
tweede bachelor rechten volgt. Michael 
is leider bij KSA Lotenhulle-Poeke en is 
al jaren lid van de Aalterse jeugdraad. 
Daarnaast is hij ook de trotse voorzitter 
van Jong N-VA Meetjesland. Hij wil als 
jongere de Aalterse jeugd een echte stem 
geven in de politiek. Verder vindt hij het 
heel belangrijk dat elke deelgemeente 
haar eigen identiteit kan behouden in de 
nieuwe fusiegemeente.

Jelle Tillieu 
36 jaar - Aalter

Jelle woont samen met Trees Stellamans 
en is de trotse vader van Ona, Cas en Neo. 
Hij is 10 jaar actief als beroepsbrand-
weerman bij brandweer Gent. Zijn grote 
passie is sporten, je kan hem dan ook bijna 
dagelijks vinden in Okinawa. Ook met de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën 
zoals Smart City en blockchain is hij dage-
lijks bezig.

Christoph Mouton  
39 jaar - Knesselare

Christoph woont in Knesselare, maar 
heeft zijn roots in Ursel. Hij is getrouwd 
en vader van twee dochters. Als echte 
flandrien kan je Christoph vaak op zijn 
fiets terugvinden. Verder is hij ook een 
echte muziekliefhebber die jaarlijks meer-
dere festivals en concerten meepikt. Op 
politiek vlak is hij vooral bezig met jeugd- 
en sportbeleid.

Vlaamse feestdag met Ben Weyts
Op zaterdag 7 juli vieren de N-VA-afdelingen van het Meetjesland de 
Vlaamse feestdag. Minister Ben Weyts zal ons toespreken en aansluitend 
kan u deelnemen aan onze barbecue. Iedereen is welkom vanaf 16.30 uur 
op het kasteeldomein van Poeke. De inschrijvingen voor de barbecue 
gebeuren via de site van N-VA Aalter & Knesselare.
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N-VA Aalter & Knesselare trekt met  
vijf speerpunten naar de verkiezingen
Identiteit van de deelgemeenten 
versterken

De fusie tussen Aalter en Knessela-
re zal ervoor zorgen dat de nieuwe 
gemeente meer kan doen met minder 
middelen. Daar wordt elke inwoner 
beter van. Toch zullen we er als N-VA 
altijd op toezien dat elke deelkern zijn 
eigenheid kan behouden. Dit houdt in 
dat de inwoners van Knesselare en Ur-
sel ook in de toekomst in het gemeen-
tehuis van Knesselare terecht moeten 
kunnen voor bepaalde gemeentelijke 
diensten. 

Mobiliteit voor iedereen
In de voorbije legislatuur is er heel wat 

gewerkt aan de Aalterse mobiliteit. 
Zo was er de heraanleg van het rond 
punt, en komt er binnenkort ook een 
fietspad tussen Bellem en Aalter. 

Ook heel wat andere fiets- en voetpa-
den en andere wegen werden onder 
handen genomen om ze nog veiliger te 
maken. Toch moeten we blijven wer-
ken aan een mobiel Aalter en moeten 
we slimme technologie inzetten om 
bijvoorbeeld putten in de weg of op 
de fiets- en voetpaden op te sporen. 
Anderzijds zal N-VA Aalter en Knes-
selare erop toezien dat ook kinderen, 
ouderen en mensen met een beperking 
telkens een oplossing op maat krijgen.

Ruimte voor lokale economie en 
ondernemen

Ondernemingen doen onze gemeente 
leven. Daarom is het belangrijk om 
ook in de toekomst verder in te zetten 
op ondernemingsvriendelijk beleid. 
Zelfs in tijden van e-commerce kiezen 
heel wat consumenten er nog steeds 
voor om zelf tot bij de lokale onderne-
mer te gaan. We zullen ons dan ook 
engageren om de winkelstraten in Aal-
ter en Knesselare nog toegankelijker 
en attractiever te maken.

Zorg en welzijn voor jong en oud

In Aalter is er de afgelopen legislatuur 
heel wat gebeurd op vlak van zorg 
en welzijn onder leiding van onze 
OCMW-voorzitter en schepen van 
Welzijn Luc De Meyer. We vinden het 
dan ook belangrijk dat dit behouden 
blijft en bovendien nog versterkt wordt 
in de toekomstige gemeente. 

Een bruisend sport-, cultuur- en 
verenigingsleven

In Aalter en Knesselare zijn er heel wat 
verenigingen met een gevarieerd aanbod 
voor de burger. Voor ons is het dan 
ook heel belangrijk om elke vereniging 
ondersteuning op maat te bieden. Op het 
vlak van infrastructuur en accommo-
datie zijn al heel wat stappen gezet voor 
onze sport- en cultuurverenigingen. In de 
volgende legislatuur moet ook een extra 
inspanning worden geleverd voor de vele 
jeugdbewegingen in Aalter en Knesselare.

Jong N-VA vraagt invoering  
European Disability Card
De European Disability Card is een kaart voor personen met een beperking en geldt als bewijsstuk om aan te tonen dat ze er-
kend zijn als persoon met een handicap. Hiermee komen ze in aanmerking voor specifieke toegangstarieven of andere voorde-
len op vlak van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding.

“Personen met een beperking liepen in het verleden vaak voordelen mis omdat ze hun beperking niet op papier konden bewij-
zen”, zegt Jong N-VA’er Michael Ally. “Met de European Disability Card maken we komaf met deze vaak pijnlijke situatie.” Ook 
schepen Luc De Meyer is een groot voorstander van de kaart en zal het nodige doen om de kaart ook in Aalter in te voeren.

Kasteelhoeve wordt bezoekers- en  
groenezorgcentrum
OCMW-voorzitter Luc De Meyer maakt 150 000 
euro vrij voor een renovatieproject op de kasteel-
hoeve te Poeke. Hierdoor zullen er in de toe-
komst nog meer mensen aan de slag kunnen die 
het moeilijk hebben om een job te vinden. Het 
kan gaan om migranten, personen die een straf 
ondergingen, jongeren die schoolmoe zijn of 
andere personen die het tijdelijk moeilijk hebben 
om een vaste werkplek te vinden. Op die manier 
werken ze niet enkel aan het kasteeldomein, 
maar ook aan zichzelf.

Verder zullen er in het bezoekerscentrum nog gemakkelijker klassen en groepen onthaald kunnen worden en mogelijks komt er 
zelf een winkeltje met enkele lokale producten. In het bos komen er bovendien extra paden die ervoor zorgen dat de hoeve nog 
toegankelijker wordt.

Wat kan er beter in Aalter?  
Laat het ons weten!
Heeft u een suggestie of idee om het leven, wonen en werken in Aalter en Knesselare 
nog aangenamer te maken? Laat het ons zeker weten via aalter@n-va.be

Welkom Neo
Jelle Tillieu, OCMW-raadslid voor N-VA 
Aalter, en zijn vrouw Trees mochten op 
woensdag 7 maart Neo verwelkomen.  
Welkom in Aalter Neo!



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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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