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Ambitie en werklust
Wij zijn ervan overtuigd dat de fusie van onze twee mooie gemeentes, onder de impulsen van minister 
Liesbeth Homans, een typisch voorbeeld is van een win-winsituatie voor iedere inwoner waarbij we elkaars 
infrastructuur en know-how kunnen delen. Schaalvergroting en samenwerken zijn nu eenmaal de toekomst. 

Terwijl we dit schrijven zijn we achter de schermen volop bezig 
om de fusie zo vlot mogelijk te laten verlopen waarbij het welzijn 
voorop staat. Tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen 
zullen wij u een mandaat vragen om dit succesverhaal te mogen 
uitrollen. We hopen ten volle op uw steun!

N-VA Aalter zit natuurlijk niet stil. Ik denk hierbij spontaan aan 
de aperitiefgesprekken met Vlaams Parlementslid Koen Daniëls 
over onderwijs en Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt 
over Europa, ook de chocolaatjes op Valentijn smaakten en de 
moederdag- en vaderdagactie waren een succes!
In het najaar zullen jullie nog kunnen genieten van een aperitief-
gesprek over energie en zorg en welzijn! Details volgen. 

Sportief droeg N-VA Aalter onlangs de vaandel uit tijdens de 
Lootse halve marathon, het was teamspirit ten top. Een ruime 
delegatie (bestuurs)leden kwam ons aanmoedigen.

We blijven dus vol ambitie en werklust verder werken aan een 
sterke N-VA-afdeling en werking in Aalter! Zo kunnen we u een 
sterk team presenteren die, naar aanloop van de gemeenteraads-
verkiezingen in oktober 2018, de N-VA-standpunten nog meer 
op de kaart zal zetten. 

De kracht van verandering werkt, de kracht van  
verandering scoort!

“N-VA Aalter heet de inwoners 
van Knesselare en Ursel van 
harte welkom.”
Sofie Vermeersch, voorzitter

Wat u moet weten over de fusie p. 2 Liesbeth Homans investeert in Knesselare p. 3

Op zaterdag 8 juli vieren we onze Vlaamse 
feestdag. Iedereen is van harte welkom in 
het kasteel van Poeke voor een hapje en een 
drankje. Om 17 uur vertelt Elke Sleurs over de 
kracht van Verandering in Vlaanderen. Er is 
gelegenheid om na te keuvelen aan de bar. 
Voor meer info: sofie.vermeersch@n-va.be.

VLAANDEREN FEEST EN N-VA FEEST MEE
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Wat u moet weten over de fusie tussen Aalter en Knesselare
Op 23 mei keurden de gemeenteraden van Aalter en Knesselare een intentieverklaring goed met het oog op 
een fusie tussen beiden gemeenten. Dit is de eerste stap om tot een concrete fusie te komen op  
1 januari 2019.  

De fusie wordt definitief wanneer het Vlaams Parlement dit in 
een decreet zal opnemen, waarschijnlijk eind dit jaar. Intussen 
worden door beide administraties voorbereidingen gemaakt rond 
de schuldvermindering, rechtspositie van het gemeentepersoneel 
en nog veel andere zaken. Maar voor  
1 januari 2019 verandert er niets, alles blijft zoals op heden. 

Toch enige verduidelijking:

1   De deelkernen zullen ook in de toekomst hun eigenheid 
behouden, net zoals nu het geval met Lotenhulle, Bellem, 
Poeke en Sint Maria Aalter.

2   De dienstverlening zal blijven bestaan. Maar gezien de trend 
naar meer digitaliseren en de mogelijkheid om aan mobiele 
dienstverlening  te doen, wordt ook daar aan gedacht.

3   N-VA Aalter zal bij het kabinet van Minister Weyts 
aandringen op het bouwen van een fietsbrug over het kanaal. Dit in het belang van fietsers  
die vroeger gebruik konden maken van de ‘overzet’.

4   Wat het Drongengoed, het vliegveld en dergelijke meer betreft wordt niets gewijzigd.

N-VA Aalter zal ook met veel aandacht deze fusie en de voorbereiding volgen en mee begeleiden. Hoewel er in Knesselare geen 
N-VA-afdeling bestaat, zijn er toch heel wat aangesloten leden. Zoals u verder in de blad leest, willen we deze leden, maar ook 
alle andere inwoners op de hoogte houden van de N-VA-werking met het oog op deze fusie.

N-VA Aalter vindt dat iedereen recht heeft 
op vakantie en het verdient om er even tus-
senuit te zijn. Daarom kunnen Aalternaren 
die het financieel of op een andere manier 
moeilijk hebben vanaf nu terecht in het 
Rap op Stap-kantoor in het gemeentehuis.

Een Rap op Stap-kantoor is een zeer laagdrempe-
lig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een 
beperkt budget. “Het kantoor helpt iedereen met een 
klein budget aan een leuke uitstap. Er kunnen vakan-
ties, daguitstappen en sport- en cultuuractiviteiten 
worden geboekt. Bovendien helpen de medewerkers 
ook met praktische zaken, zoals het samenstellen van 
een budget en het uitzoeken van geschikt vervoer”, 
zegt OCMW-raadslid Jelle Tillieu.

Er even tussenuit?
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Liesbeth Homans investeert in Knesselare
2,6 miljoen euro voor sociale 
woningen
Liesbeth Homans, Vlaams minister bevoegd voor Wonen, 
investeert voor meer dan 2,6 miljoen euro aan sociale woningen 
in Knesselare. Zo komen er dit jaar nog zes nieuwbouwprojec-
ten. Nog in 2017 worden in de Hemelrijkstraat en de Cardijn-
laan 63 huizen vernieuwd, terwijl vorig jaar 25 huizen werden 
gerenoveerd in de Béthunewijk, Prinsengoeddreef en Klooster-
straat. “Door deze investeringen in Knesselare kunnen we meer 
mensen helpen die op zoek zijn naar een betaalbare en kwaliteits-
volle woning”, besluit minister Homans.

N-VA-familiedag in Wachtebeke
Op zondag 17 september is het evenementeneiland van provinciaal domein Puyenbroeck in het Oost-Vlaamse 
Wachtebeke helemaal van de N-VA. Het wordt ook dit jaar weer een op-en-top familiedag, met plezier,  
muziek en ontspanning voor klein en groot.

Samen met duizenden andere leden ontvangen we jou en jouw 
familie en vrienden vanaf 10 uur ’s morgens te midden van het 
prachtige domein Puyenbroeck, op het evenementeneiland in de 
Klaverbladvijver. Dat eiland is die dag exclusief voorbehouden 
voor de N-VA. 

En terecht: kinderen, tieners, ouders én grootouders kunnen er 
genieten van het kinderdorp, de nostalgische kermis met reuzen-
rad, attracties voor  jongeren (en iets ouderen), begeleide wande-
lingen, animatie en optredens.

 Wil jij graag mee?
Alle informatie vind je op www.n-va.be/familiedag2017

Word lid
Vandaag is de N-VA zowel Vlaams als federaal de motor van verandering en 
vooruitgang. Met uw steun als partijlid blijft die machine ook dit jaar goed 
geolied. Lid worden is heel eenvoudig. Sluit je vandaag nog aan bij de N-VA. 
Voor amper 12,50 euro per jaar ben je al lid. Jonger dan eenendertig? Dan 
betaal je maar 5 euro per jaar. Bijleden in hetzelfde gezin worden al lid voor 
2,50 euro per jaar. 

De voordelen van het lidmaatschap: een gratis abonnement op het Nieuw-
Vlaams Magazine, uitnodigingen voor alle N-VA-activiteiten, kortingen 
op politieke boeken, …  En niet te vergeten: jouw stem telt mee in de snelst 
groeiende partij van het land.

Betaal het juiste bedrag op rekeningnummer BE82 4350 3151 4168 van N-VA-leden, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel. 
Zodra wij jouw betaling ontvangen, bezorgen wij je jouw persoonlijke lidkaart.



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

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


