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V.U.: LIEVEN BAUWENS, OUDE BURKELSLAG 35, 9990 MALDEGEM

Van 11 tot 12 uur: 

panelgesprek met  
Siegfried Bracke en Sander Loones

Samen klinken op het nieuwe jaar! 
Noteer zondag 22 januari 2017 alvast in uw agenda! Want dat is de datum 
waarop iedereen welkom is op onze jaarlijkse N-VA-nieuwjaarsreceptie. 
Graag toost de N-VA dan samen met u en alle vertegenwoordigers van de 
Meetjeslandse N-VA-afdelingen op een voorspoedig, maar vooral gezond 
2017.

Europarlementslid en N-VA-ondervoor-
zitter Sander Loones en Siegfried Bracke, 
voorzitter van de Kamer van Volksverte-
genwoordigers zijn gastsprekers van dienst.

Iedereen is welkom vanaf 10 uur in de grote 
zaal op het gelijkvloers van het Lokaal 
Dienstencentrum Oud Sint-Jozef  

(Mevrouw Courtmanslaan 92 in  
Maldegem). Wij kijken alvast uit naar uw 
talrijke aanwezigheid!

Boerenverstand
Welvaart wordt niet gecreëerd door 
een gemeentebestuur. Het is de 
ondernemende burger die daarvoor 
zorgt. Alle burgers die de passie 
hebben om dingen te veranderen 
en verbeteren, zijn ondernemers! 

Daarnaast is de concurrentiepositie 
van bedrijven en zelfstandigen van 
het allergrootste belang. Enkel 
zo kan een bedrijfsvriendelijk (én 
inwonervriendelijk!) lokaal econo-
misch klimaat tot stand komen.

De hardnekkigheid waarmee de 
huidige meerderheid de belasting 
op economische bedrijvigheid heeft 
ingevoerd, is bijzonder veront-
rustend. De motivatie omtrent de 
noodzaak van deze belasting houdt 
totaal geen steek. Maldegem heeft 
na een resem pestbelastingen nu 
ook haar eerste wurgbelasting.

Ik ben opgegroeid op een boer-
derij en herinner me zéér goed 
dat de beste melkkoeien elke dag 
opnieuw ’s avonds een extra schep 
krachtvoer kregen. Ons gemeente-
bestuur is duidelijk niet opgegroeid 
op een boerderij. Toch is dat geen 
noodzakelijke voorwaarde om blijk 
te geven van gezond boerenver-
stand.

Lieven Bauwens
Voorzitter 

Bestuur N-VA Maldegem breidt uit
Het gaat N-VA Maldegem voor de wind. De jongste bestuursverkiezingen leverden liefst 
tien nieuwe bestuursleden op, een hoopvol perspectief met de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2018 in het verschiet. 

Vanaf nu maken Charlie Vanlatum, Danny Vannevel, Duncan Ryckaert, Geert De Rycker, 
Greet De Bolster, Kristof De Rycker, Mario Storm, Martin De Vlieger, Tineke Van  
Kerckhove en Wilfried De Metsenaere deel uit van de sterk verruimde en bijzonder  
geëngageerde N-VA-ploeg. Samen met het vernieuwde bestuur gaat voorzitter Lieven 
Bauwens de uitdaging aan om N-VA in Maldegem, Adegem, Middelburg, Kleit en Donk 
nog beter op de politieke kaart te zetten. De ambities zijn duidelijk aanwezig om de trouwe 
Maldegemse N-VA-kiezers in 2018 het gemeentebestuur te bezorgen waarvoor ze al in 2012 
kozen.

 Heb je vragen voor Sander of Siegfried  
dan kun je deze nu al mailen naar  
maldegem@n-va.be

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!

N-VA Maldegem wenst iedereen 
een fantastisch 2017!
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Dynamisch patrimoniumbeleid of braderie van gebouwen?
Toen de meerderheid bij het begin van de legislatuur haar dynamisch patrimoniumbeleid aankondigde 
en hierbij weigerde om uitleg te verschaffen, hielden wij bij N-VA ons hart vast. Spijtig genoeg krijgen we 
beetje bij beetje gelijk.

Tijdens de laatste gemeenteraden werd steeds duidelijker 
welke catastrofale gevolgen dit patrimoniumbeleid heeft.  
Dit ontlokte bij N-VA-raadslid Van Hecke op de laatste  
gemeenteraad de opmerking dat de N-VA het gevoel heeft 
dat de gemeenteraad een braderie van gebouwen is  
geworden.

  Ofwel gaat men de gebouwen ver onder de prijs verkopen 
bv. de gemeentelijke loods op het industrieterrein; 

  Ofwel herschrijft men de verkoopsvoorwaarden in  
functie van de eventuele koper, bv. site Van Cauteren: 
sporthal en bijhorende parking;

  Ofwel combineert men beide, bv. verkoop oude  
rijkswachtkazerne; 

  Ofwel speelt men tussenpersoon om één burger er  
voordeel uit te laten halen, bv. parking nieuwe apotheek 
aan het rond punt van de vroegere rijkswachtkazerne;

  Ofwel laat men de gebouwen leegstaan met alle gevolgen 
van dien, bv. het St. Annakasteel en Huis Wallyn;

  Of het schepencollege weet gewoon niet wat ermee te 
doen en besluit dan maar te verkopen, bv. bezoekers- 
centrum Middelburg.

Het ergste moet echter nog komen: de verkoop van het  
Oud Schepenhuis in de Marktstraat, het geschiedkundige, 
politieke hart van onze gemeente. Onbegrijpelijk! 

Kortom, het ‘dynamisch patrimoniumbeleid’ van de  
meerderheid dient enkel om de gemaakte, financiële putten 
te vullen. Voor ons is dit braderiebeleid een schande. 

Laat uw stem horen, steun ons tegen deze uitverkoop!  
Want zoals grootvader altijd zei: ‘Verkopen is verarmen’.

Leegloop van de dorpskernen
Kernversterkende maatregelen, wooninbreiding, co-habitatie, leefbaarheidsstudie, consultatieronde,... alle-
maal dure woorden die het schepencollege en zijn duurbetaalde studiebureaus graag laten vallen.

Ondertussen staat het Sint-Annakasteel verder te  
verkommeren, wordt het historisch waardevol Oud  
Schepenhuis en naburig Oud Stadhuis straks verkocht, blijft 
men treuzelen met de verkoop van huis Wallyn en ontbreekt 
elke visie bij een f litsverkoop van de site Van Cauteren. Als we 
kritisch kijken naar wat de huidige bestuursploeg al  
gerealiseerd heeft dan kunnen we enkel vaststellen dat dure 
woorden ook holle woorden zijn.

Leegstand is overal schering en inslag, dorpskernen worden 
slaapkernen, kleine handelszaken verdwijnen, dorpsleven 
wordt stilleven waar men alleen nog maar naar huis mag  
(nadat er een parkeerplaats gevonden is) om dan voor de 
beeldbak te plakken. Komen er huizen vrij dan worden ze 
steevast verkocht aan bouwpromotoren die de huizen  
afbreken en er doorgaans smakeloze opbrengstappartementen 
plaatsen, die dan nog eens zo goed als onbetaalbaar zijn voor 
de meeste mensen. Wanneer komt hier een einde aan?

Al onder de weg van Maldegem, malle malle malle Maldegem

Beleid meerderheid: uitgeven zonder meerwaarde
Verminking van het park
Zowat iedereen is het erover eens dat we een uitzonderlijk  
prachtig park hebben, een echte groene oase en zuurstoflong  
in ons centrum. Raadslid Rudy De Smet vertoeft er elke dag  
meermaals. Nog nooit kwam Rudy iemand tegen die vond dat ons 
park toe is aan een make-over. Nu wil Groen hier in 2017 nog  
280 000 euro aan spenderen. Wie ziet hier het nut van in?

Treedt nieuwbouw Kunstacademie Maldegem (KUMA) in 
de dure voetsporen van ’t Stadheus?
Raadslid Nicole Maenhout berekende dat de meerkosten voor het 
KUMA-bouwproject eind oktober al opliepen tot 65 719 euro. 
Behoorlijk verontrustend aangezien onze burgemeester wist te 
melden dat men ‘perfect op schema’ zit. Welk schema zou dat zijn?

49 parkeerplaatsen verdwijnen 
Raadsleden De Smet en De Lille vroegen in de gemeenteraad van 
oktober om de parking ‘Van Mullem’ een tijdje af te sluiten als test 
om de gevolgen van het verdwijnen van 49 parkeerplaatsen voor  
de buurt duidelijker in kaart te kunnen brengen. Volgens alle  
aanwezigen een constructief voorstel. Niet zo volgens onze  
burgermoeder, omdat deze test voor een totaal vertekend beeld  
zou zorgen en wel omdat de 5(!) nieuwe parkeerplaatsen op het  
Zilvererf nog niet gerealiseerd zijn. 

Een pluim is nodig voor het gemeentepersoneel dat onze schepen 
van Openbare Werken bijstaat. Over parking Van Mullem wist 
deze te verkondigen: “De mensen moeten zich maar 100 m  

verder op de parking van de Meos zetten.” Het moet moeilijk zijn 
om met de lengtematen van onze schepen te werken. Gelukkig is 
hij geen schepen van sport of de 100 m sprint zou lastig worden.  
Waar is het gezond verstand van onze bestuursploeg?

Dag Leen. Binnenkort zit je vier jaar in de 
gemeenteraad, wat is tot nu toe je beste 
herinnering?
“In mijn dagelijkse praktijk merkte ik al 
gauw dat heel wat zorgbehoevenden uit de 
boot vielen toen de gratis vuilzakken  
werden ingevoerd. Ik zag dat er bij deze 
mensen echt nood aan bijkomende zakken 
was en heb daarom niet geaarzeld om de 
burgemeester hierop aan te spreken.  
Nu krijgen zij extra vuilzakken waardoor  
de levenskost heel wat draaglijker wordt.  
Ik voel me echt fier dat ik op deze manier 
mijn steentje heb kunnen bijdragen.”

Wat boeit je in de politiek?
“Door mijn beroep ben ik zeer begaan met 
alles wat ‘zorg’ betreft. Ik kijk dan ook met 
bewondering naar mensen die uit puur 
idealisme in de politiek zijn gegaan en het 
niet enkel zien als louter een broodwinning. 
Politiek als: ten dienste staan van onze 

medemensen. Als moeder van twee zonen 
hebben ook de jongeren en hun specifieke 
noden (schoolmoe zijn, pestgedrag, drugs, 
enzovoort) mijn bijzondere aandacht.  
Ook de Rode Neuzenactie heeft mijn  
sympathie.”

Waarom heb je destijds gekozen om aan 
politiek te doen?
“Ik heb mij destijds verkiesbaar gesteld 
uit idealisme. Ik zou graag zien dat politici 
uit hun ivoren toren komen en ophouden 
beslissingen te nemen waarin de gewone 
burger geen enkele inspraak heeft.  
Niet enkel de dingen in zwart-wit zien  
maar evengoed aandacht hebben voor alle  
schakeringen grijs. Verder zou ik het  
bijzonder waarderen mocht de gemeen-
teraad een orgaan zijn of worden waarbij 
beslissingen worden genomen over alle 
partijgrenzen heen in het belang van alle 
burgers.”

Leen Boussier
Gemeenteraadslid in de kijker

  mama van Joachim en Mathias 

 getrouwd met Luc

 verpleegkundige 

  vrije tijd: fanfare (saxofoon) en 

zwemmen 

  actief geweest in Chiro Maldegem 

(van speelclub tot leidster)

 begaan met zorg voor jong en oud

280 000 euro 
65 719 euro

Olifantendracht zet gemeentepersoneel in de kou
 N-VA-raadslid Nicole Maenhout  stelt dat Maldegemse mooie beloftes niet worden nagekomen. Wist je dat:
  Schepen Taeldeman in 2013 met veel tromgeroffel een fietsenstalling op de markt aankondigde?
  Een aanbesteding hiervoor werd gedaan op 25 november 2013?
  CD&V in 2014 schreef: ‘Dit jaar komt er nog een overdekte fietsenstalling op de markt’?
  Een olifantendracht 22 maanden duurt?
  De fietsenstalling er na 28 maanden nog niet staat?
  Het gemeentepersoneel wegens die olifantendracht in de kou blijft staan?
  Het schrappen van 49 parkeerplaatsen blijkbaar heel wat vlotter gaat?



n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


