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Ook in 2017 verder werken aan verandering
Vooreerst wil ik iedereen een warm, gelukkig en gezond nieuwjaar toewensen. 2016 was een moeilijk jaar 
voor onze samenleving. We werden geconfronteerd met terrorisme en vluchtelingenstromen. 

Mede dankzij onze nationale boegbeelden Jan Jambon en Theo 
Francken vonden we concrete antwoorden om het dagelijkse  
leven terug op de rails te zetten. Dankzij deze kracht van  
verandering bieden we een antwoord op deze uitdagingen.  
Het is echter een voortdurend proces waarbij we onze aandacht 
niet mogen laten verslappen. Ook op gemeentelijk vlak hebben 
we aan de vluchtelingenstroom een antwoord geboden via het 
LOI (Lokaal Opvang Initiatief). Onze schepen Luc De Meyer 
nam hierin het voortouw.

Verder konden we in onze mooie gemeente enkele mooie  
realisaties uitwerken: het project waarbij de postbodes senioren 
bezoeken en luisteren naar eventuele noden, warme maaltijden 
aan democratische prijzen voor senioren in Kerkem, inkanteling 
OCMW in de gemeentelijke structuren. Deze  

initiatieven benadrukken ons sociaal karakter. Ook onze 
Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts kwam tegemoet aan 
de verzuchtingen van de Aalternaar om aan een oud zeer een 
structurele oplossing te bieden: Het rondpunt. Op die manier 
kunnen binnenkort alle verkeersstromen elkaar veilig kruisen.

N-VA Aalter is echter meer dan onze schepen en OCMW- 
voorzitter. Er staat een volwaardig bestuur klaar om uw stem  
in Aalter te vertolken in de gemeenteraad en politieraad.  
Ook achter de schermen leverde ons bestuur en vrijwilligers mooi 
werk. We mochten zelfs enkele nieuwe bestuursleden verwelkomen.

We hopen dat 2017 voor N-VA Aalter ook een vruchtbaar jaar 
mag worden en we verwelkomen u graag op onze geplande 
evenementen.

“De N-VA bouwt de gemeente ook in 
2017 verder uit. De aanleg van de  
stationsbuurt en de bouw van het  
Kunstencentrum staan op de planning.”
Voorzitter Sofie Vermeersch

De jaarlijkse N-VA-nieuwjaarsreceptie van de 
afdelingen uit het Meetjesland vindt plaats op 
22 januari in Maldegem in het dienstencentrum 
Sint-Jozef (Mevrouw Courtmanslaan 92). 
Vanaf 10 uur is iedereen van harte welkom  
om het glas te heffen op 2017 en te genieten  
van lekkere hapjes samen met onze gastsprekers 
Europarlementslid Sander Loones en  
Kamervoorzitter Siegfried Bracke.

SAMEN KLINKEN OP HET NIEUWE JAAR!

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!

N-VA Aalter wenst 
iedereen een  
fantastisch 2017!
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Fietsers krijgen 
voorrang in  
Nieuwe Dreef
Binnenkort krijgen fietsers voorrang 
in de Nieuwe Dreef in Maria-Aalter. 
Dagelijks fietsen tientallen kinderen  
op weg van en naar school in deze straat. 

Die wordt nu ingericht als eerste fietsstraat 
in Aalter. Fietsers mogen de volledige 
breedte van de rijbaan gebruiken waarbij 
het autoverkeer ondergeschikt is aan het 
fietsverkeer. De snelheid is beperkt tot  
30 km/u. 

Minibusje Special Ad vervoert 
rolstoelpatiënten
Het overhandigen van de sleutels op het gemeentehuis voor het busje dat speciaal 
is aangepast voor het vervoer van rolstoelpatiënten is een feit. De firma Special Ad 
stelt het voertuig gratis ter beschikking van de MMC (Minder Mobielen Centrale) 
van het OCMW. Dit werd mogelijk gemaakt door Aalterse handelaars die dit 
project meefinancierden.

Daarenboven werd een cheque overhandigd aan vzw De Toevlucht, de M.S. liga 
Meetjesland en de vzw Friends for Patrick. Tijdens een korte plechtigheid loofde 
Wim Ivens van de firma Special Ad de goedhartigheid van de Aalterse handelaars. 
OCMW-voorzitter Luc De Meyer benadrukte de nood van het busje voor het vervoer 
van rolstoelpatiënten. Gemiddeld drie tot vier maal per week krijgt de MMC een 
aanvraag voor vervoer van rolstoelpatiënten. Jaarlijks rijden vrijwillige chauffeurs 
niet minder dan 2500 ritten voor minder mobiele Aalternaren. 

Warme maaltijden in 
LDC Kerkem
Het OCMW Aalter is in september 2016 
gestart met een proefproject rond warme 
maaltijden in het Ontmoetingscentrum 
Kerkem. 

Zo biedt het OCMW elke woensdag een middagmaal 
aan voor Aalternaren die door ziekte of sociale 
omstandigheden tijdelijk geen eten kunnen bereiden.  
De warme maaltijden zijn er natuurlijk ook voor 
personen die liever in gezelschap eten. Gratis vervoer 
wordt ook aangeboden voor mensen die zich moeilijk 
kunnen verplaatsen.

OCMW Aalter en Bpost bevragen 
75-plussers
Het Aalterse OCMW, onder leiding van 
OCMW-voorzitter Luc De Meyer, en Bpost slaan 
de handen in elkaar voor het project Bclose. De 
Aalterse postbodes bezoeken 75-plussers om zo 
eenzaamheid en dringende noden op te sporen. 
Daarnaast worden de senioren geïnformeerd 
over de diensten van het OCMW. De postbodes 
bellen tijdens hun ronde aan en vragen of alles goed gaat met de senior. 
Daarbij geven ze ook informatie over tegemoetkomingen en premies van 
het OCMW. Ze polsen of er vragen zijn over specifieke OCMW-diensten, 
zoals de TelefoonSter of de Sneeuwtelefoon. In Aalter zullen ongeveer 1 240 
senioren in de loop van de komende maanden worden bezocht.

Zet uw schouders onder N-VA Aalter!
N-VA Aalter zoekt geëngageerde mensen om onze ploeg te versterken. Met hoe meer wij zijn – in het 
bestuur op alle niveaus – hoe democratischer u en wij tot besluiten kunnen komen.

Met een grote en sterke ploeg kunnen wij de noden, verwachtingen en wensen van alle inwoners van groot-Aalter goed 
verdedigen. Zo kan u aangeven waar het anders kan en beter moet. Samen met u duwen en trekken wij aan de kar van de 
verandering. Voelt u zich geroepen? Barst u ook van enthousiasme en ideeën? Heeft u ook dromen die u wil realiseren?  
Zet uw schouders dan onder ons project! 

U kan contact opnemen met  
Sofie Vermeersch (0473/442473) Joke Meeuws (0497/547740) en Geert Baelden (0468/133758).

Hoog bezoek in 2016
Onze Vlaamse feestdag vier je in stijl!
Op 9 juli kwam Vlaams minister-president Geert Bourgeois 
naar Aalter! In het kasteel van Poeke vierden we met de N-VA-
afdelingen van het Meetjesland de Vlaamse feestdag. Met een 
heerlijke barbecue in een prachtig kader sloten we deze mooie 
dag af. De afwezigen hadden ongelijk.

Geslaagd aperitiefgesprek
Op 25 september hadden we ook een geslaagd aperitiefgesprek. 
Actuele thema’s werden aangekaart door Zuhal Demir en 
Siegfried Bracke, die voor de gelegenheid zijn rol als journalist 
opnam, en zo een boeiend gesprek tot stand bracht. Je kon het 
allemaal aanschouwen in Veilige Have.

2017… Een jaar vol inhoud en sfeer!
N-VA Aalter start in 2017 met een reeks themagesprekken. Wij willen jullie informeren over actuele thema’s 
die voor ieder van ons van belang zijn. De kracht van de verandering wordt meer dan ooit duidelijk. Laat u 
verrassen door onze aperitiefgesprekken waar we inhoud en gezelligheid willen samen brengen en u de kans 
geven vragen te stellen, ideeën te formuleren of bezorgdheden te delen. Alle gesprekken vinden plaats in 
Veilige Have (ingang via Cornelius parking).

Het eerste themagesprek is met 
Koen Daniëls, Vlaams volks-
vertegenwoordiger en onder-
wijsspecialist.

Europees parlementslid  
Anneleen Van Bossuyt komt 
vertellen waar Europa mee  
bezig is. 

In het najaar spreekt  komt 
Vlaams volksvertegenwoordiger 
Caroline Croo spreken.  
Verdere info volgt nog.

In het najaar komt ook  
Andries Gryffroy, Vlaams 
volksvertegenwoordiger en 
deelstaatsenator, spreken. 
Verdere info volgt.

N-VA Aalter en Music For Life… 
een warme week!
Met de windlichtjes ten voordele van de warmste week, wil N-VA Aalter 
zijn warme hart tonen. We kochten massaal windlichtjes aan en deelden 
deze uit aan betekenisvolle Aalternaren: mensen die opmerkelijke en  
warme daden stelden voor anderen.

Zondag 12 maart:  

N-VA en onderwijs
Zondag 30 april:  

N-VA en Europa
N-VA en  
zorg/welzijn

N-VA en  
energie
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /


