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Laat van je horen

  Zet jij graag je schouders onder onze afdeling in 
Maldegem? 

  Wil je graag jouw voorstellen of beleidsideeën op tafel gooien? 
  Broed je al geruime tijd op een gouden tip voor het 

verkiezingsprogramma voor 2018?
  Laat de gemeentepolitiek jou niet onberoerd? 
  Laat dan van je horen.

N-VA Maldegem, Oude Burkelslag 35, 9990 Maldegem
maldegem@n-va.be

Geen fusie zonder 
breed draagvlak

N-VA Maldegem gelooft in een 
schaalvergroting op gemeentelijk 
vlak als dat voor meer bestuurs-
kracht, een slankere overheid, 
betere dienstverlening en een 
efficiëntere besteding van midde-
len zorgt. Of onze gemeente met 
ruim 23 500 inwoners een fusie 
nodig heeft, is allesbehalve duide-
lijk. Voor N-VA Maldegem moet er 
daarvoor in de eerste plaats een 
ruim draagvlak bij de bevolking 
van beide fusiepartners zijn. 

Hiervoor is een transparant 
inspraaktraject met info-
momenten nodig, want een 
fusie is een complex gebeuren. 
Voldoende tijd voor een grondige, 
kritische en onafhankelijke studie, 
in alle fases van de mogelijke 
fusie, is onontbeerlijk.

Voordelen voor de inwoners
Vlaanderen trekt 500 euro per 
inwoner uit voor gemeenten 
die samengaan. Omdat onze 
burgemeester nog dit jaar een 
fusie overweegt, wil de N-VA dat 
die schuldverlichting alle inwoners 
ten goede komt. Dat kan door 
lagere gemeentebelastingen, een 
verbeterde dienstverlening in alle 
woonkernen of minder interge-
meentelijke samenwerkings-
verbanden.

Lieven 
Bauwens,
voorzitter

15 augustus
5de Halfoestbraadfeest
Wij ontvangen jullie graag van 11 uur tot 18 uur voor ons gratis 
ribbetjesfestijn. Eet mee op onze kosten zolang de voorraad strekt 
in de historische herberg Oud Stadhuis, Markstraat 40, Maldegem.

TOEGANG GRATIS

Iedereen welkom om te proeven en te genieten 
van ons N-VAperitief en andere drankjes aan 
heel democratische prijzen.

LUSTRUM
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Al onder de weg van Maldegem, 
malle malle malle Maldegem
Laat agenten belangrijke taken uitvoeren

De N-VA is tevreden dat Maldegemse agenten wildkakkende honden en hun baasjes 
opsporen, maar de politie moet ook tijd krijgen om andere belangrijke taken uit te 
voeren. Daar knelt momenteel het schoentje. In tijden van terreurdreigingsniveau drie 
moet de onderbemande Maldegemse politie zich niet louter met kleine inbreuken 
bezighouden. Wij vragen dan ook dat het gemeentebestuur hier werk van maakt.

Vijf over twaalf
Raadslid Rudi De Smet heeft al meer-
maals gemeld dat de klok op ons 
stadhuis de foute tijd aangeeft. Om on-
begrijpelijke redenen wordt hij telkens 
met een kluitje in het riet gestuurd. 

Velen zullen zich wellicht herinneren 
dat onze stadhuisklok in de aanloop 
naar de verkiezingen van 2012 zelfs 
langdurig stilstond. Hopelijk doet de 
bestuursploeg hier eindelijk iets aan.

N-VA in de bres voor 
sporthal Van Cauteren 
en parking Van Mullem
Al tijdens ons verkiezingsprogramma 
van 2012 pleitten we voor het ombouwen 
van de oude sporthal Van Cauteren tot 
een volwaardige evenementenzaal voor 
de jeugd. Ook in de daaropvolgende jaren 
verdedigde de N-VA-fractie in de 
gemeenteraad dit standpunt met vuur. 

Aan de hand van een goed onderbouwd dossier 
toonden we aan dat een grondige renovatie van 
sporthal Van Cauteren een financieel haalbare 
kaart was. Helaas besloot de meerderheid om de 

sporthal te verkopen. In hun verkiezingsprogramma’s 
hadden de meerderheidspartijen nochtans beloofd om 
van de sporthal een multifunctioneel jeugdcentrum te 
maken.

Verkoop doet centrum doodbloeden
En alsof dit allemaal nog niet erg genoeg is, ging ook 
parking Van Mullem tegen alle argumentatie van de 
N-VA in voor de bijl.

De verkoop van de parking en de sporthal heeft 
catastrofale gevolgen voor de Noordstraat. Dat de han-
delszaken onherroepelijk wegtrekken uit wat ooit een 
bloeiende handelszone was, bewijst het ongelijk van 
het huidige bestuur. Maldegem-centrum bloedt stilaan 
dood en dat ondanks een zeer breed en gemotiveerd 
burgerverzet, met een petitie met meer dan 2 000 
handtekeningen.

Het telraam van onze burgemeester
In het jaar voor de verkiezingen deelt het gemeentebestuur vaak 
cadeautjes uit. De aangekondigde vermindering van de aanvullende 
personenbelasting was er zo een. 
In de krant liet onze burgemeester trots noteren dat een vermin-
dering van een halve procent meteen goed was voor ‘een cadeau’ 
van 200 euro voor een gemiddeld Maldegems gezin. Die infor-
matie was helaas niet correct. 200 euro bleek uiteindelijk 46 euro 
te zijn. 

Bovendien komt de vermindering er nadat de aanvullende perso-
nenbelasting tussen 2012 en 2016 eerst met 23 procent gestegen 
is. Ook de opcentiemen (lees: grondbelastingen) stegen, met 
maar liefst 38 procent. Het bestuur plundert dus vijf jaar lang 
onze spaarrekening, om een aalmoes terug te geven wanneer de 
verkiezingen eraan komen.

Dikke duim voor ... 

  onze gemeenschapswachten. Zij waren zichtbaar 
aanwezig tijdens de rommelmarkt op zondag 9 juni. 

  de verfraaiingswerken in ons park. Die zijn voor een frac-
tie van het oorspronkelijke budget bijzonder geslaagd. 

  de hondenuitloopweide: het voorstel van N-VA-raadslid 
Rudi De Smet over de aanleg van een hondenuitloop-
weide wordt ernstig overwogen door het gemeente-
bestuur. 

  de fietsinfrastructuur: fietsen wordt vlotter en veiliger 
in Maldegem, want Vlaams minister van Mobiliteit Ben 
Weyts voorzag 50 000 euro voor nieuwe Maldegemse 
fietsinfrastructuur.

N-VA Maldegem komt naar je toe
Al jarenlang luisteren de N-VA-mandatarissen naar jullie 
tijdens de markt op maandagvoormiddag. Rond Valentijn en 
Vaderdag hoort daar een kleine attentie bij. Een gewaardeerd 
gebaar.

Gemeenteraadsleden in de kijker

Jan De Metsenaere
  papa van Kamiel, Nestor en Mar-

griet
 gehuwd met Ellen Keirse
  consulent software
  vrije tijd: genieten van gezinsuit-

stapjes
  opgegroeid in Den Akker
  Swidnicalaan 2, 9990 Maldegem

Frank Ballegeer
  hobby’s: medewerker voetbalploeg Exc. 

Donk; voorheen actief bij Flamingo 
Maldegem, badmintonclub Kleit en 
wandelclub Maldegem

  bekommerd om een aangepast en 
sportief jeugdbeleid, een veilige gemeente 
en een actief en bruisend Maldegem

   Leentjesstraat 3, 9990 Maldegem

201620142012

12,8
MILJOEN EURO

14,5
MILJOEN EURO

15
MILJOEN EURO

Evolutie van de belastingen (*) 
sinds 2012 

Sinds begin dit jaar telt de achtkoppige N-VA-fractie in de gemeenteraad twee nieuwe raadsleden. Beiden 
bewezen met hun vinnige tussenkomsten tijdens de jongste zittingen dat ze uit het goede hout gesneden zijn. 

Fusiekoorts zorgt 
voor speeddate 
tussen Rietje Koane 
en Tijl Uilenspiegel
N-VA Maldegem vroeg twee jaar lang 
op elke gemeenteraad naar de visie 
van het schepencollege op gemeente-
fusies. Tot voor enkele weken was het 
antwoord steevast dat een fusie niet 
aan de orde was, maar nu blijken er 
plots toch fusieplannen te zijn tussen 
Maldegem en Damme.

Ondertussen is er een studie uitbesteed 
aan de twee gemeentesecretarissen. 
Op infomomenten mogen geen vragen 
gesteld worden en een onafhankelijke 
studie is er niet, wat zorgt voor een 
gebrek aan transparantie. Ook is er 
geen stappenplan, en heeft de Malde-
gemnaar geen inspraak. 

De plotse fusieplannen tussen 
Damme en Maldegem lijken politieke 
redenen te hebben. Door een fusie tot 
“Dammelgem” wil CD&V zijn postjes 
behouden. 

De N-VA is voorstander van fusies, 
als die zorgen voor een slagkrachtiger 
bestuur en een betere dienstverlening. 
Bovendien mag het veiligstellen van 
postjes niet centraal staan en moeten 
de inwoners inspraak krijgen.

  hobby’s: medewerker voetbalploeg Exc. 

sportief jeugdbeleid, een veilige gemeente 

frank.ballegeer@n-va.bejan.demetsenaere@n-va.be

 Hopelijk geeft de klok op het stadhuis 
binnenkort wel de juiste tijd aan.

jan.demetsenaere@n-va.be

(*) aanvullende personenenbelasting + opcentiemen
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Ieder 
kind 
GELIJK € 160

per maand

De Vlaamse economie groeit

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Recordaantal

Verkeersdoden Totaalverbod
op onverdoofd slachten

Koopkracht

Efficiënte 
overheidsociale 

woningen

Aantal
vacatures302,4

miljard
in 2016 +26,4%

-15 %

= minder belastingen

RECORD
EXPORT

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Een veilig en diervriendelijk VlaanderenEen veilig en diervriendelijk VlaanderenEen veilig en diervriendelijk Vlaanderen

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

100 miljoen

www.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:     /     /
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