
ANZEGEM
 anzegem@n-va.be  I   www.n-va.be/anzegem  I  jaargang 2016 • nr. 2 • juli

V.U.: KOEN TACK, EDGAR TINELSTRAAT 8, 8570 VICHTE

Hang de Leeuw uit 
op 11 juli!

Op 11 juli vieren we het feest  
van de Vlaamse Gemeenschap.  
Al wie zich in hart en nieren  
Vlaming voelt, roepen we op om de 
Vlaamse leeuw uit te hangen.

Vraag het onze  
schepen

Heeft u een 
vraag of 
probleem?

Noel Veys, 
schepen van Onderwijs, Toerisme 
en Feestelijkheden, kan u misschien 
helpen. Hij zit elke maandag van 10 
tot 12 uur in de schepenzaal in An-
zegem en elke vrijdag in de raadzaal 
van het antennepunt Vichte.

Maak een afspraak via  
noel.veys@n-va.be of  
056 68 97 00.

Jong N-VA Anzegem

Heb je interesse om de rangen  
van Jong N-VA Anzegem te  
vervoegen neem dan contact op  
met de voorzitter via: 
kilian.verspeelt@jongnva.be  
of bezoek onze facebookpagina

Beste inwoner van Anzegem,

In haar verkiezingsprogramma van 2014 beloofde de N-VA niet zomaar Verandering, 
maar Verandering voor Vooruitgang. Dat dit geen loze belofte was, bewijzen de N-VA- 
ministers elke dag opnieuw. Zowel op het Vlaamse als op het federale niveau. 

Denk maar aan de grondige sanering van onze overheidsfinanciën, de noodzakelijke  
versterking van onze concurrentiekracht, de algemene verlaging van de belastingdruk,  
het gestaag optrekken van onze laagste uitkeringen tot aan de  
Europese norm, de langverwachte investeringen in een echt  
veiligheidsbeleid en de doordachte én doortastende aanpak  
van het asiel- en migratievraagstuk.

Maar de beloofde verandering en vooruitgang zie je ook in 
minder opvallende dingen, zoals de toegenomen aandacht voor 
dierenwelzijn, de invoering van trajectcontroles in het belang 
van de verkeersveiligheid, de introductie van een kaai-
man-, banken- en karaattaks voor een meer rechtvaar-
dige fiscaliteit, de creatie van flexijobs en andere 
maatregelen om de horeca te stimuleren,  
de modernisering van de adoptieregels, de  
veralgemening van ééneuromaaltijden en het  
verspreiden van voedseloverschotten in de strijd 
tegen armoede.  

Ook op gemeentelijk vlak hebben onze mandataris-
sen hun stempel al gedrukt. 

Onze voorstellen en realisaties kunt u in onze gemeen-
te vaststellen en ook volgen via ons huis-aan-huisblad. 

Koen Tack
Voorzitter N-VA Anzegem

Verandering voor Vooruitgang

Koen Tack, voorzitter en OCMW-raadslid - 
Edgar Tinelstraat 8, 8570 Vichte  
056 77 54 73 - koen.tack@n-va.be 

Jan Dewijngaert, ondervoorzitter -  
Zurendriesstraat 19, 8573 Tiegem  
0470 76 43 33 - jan.dewijngaert@n-va.be 

Noel Veys, schepen, Grote Leiestraat 22, 
8570 Anzegem 
056 68 97 00 - noel.veys@telenet.be 

Kim Delbeke, gemeenteraadslid –  
Schlaliënhofstraat 10, 110, 8570 Vichte 
056 77 25 76 – kim.delbeke@n-va.be

www.n-va.be/anzegem - www.facebook.com/nvaanzegem
www.facebook.com/jongnvaaktiv 

Een vraag? Een suggestie? Laat het ons weten! 
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N-VA ruimt zwerfvuil

Bedankt voor uw aanwezigheid op de lentebarbecue!
De derde lentebarbecue van de N-VA en Jong N-VA Anzegem in ‘O.C. Groeninge’ in Kaster was opnieuw een enorm succes. 
We danken u voor uw massale aanwezigheid.

De toespraak van N-VA-senator Pol Van Den Driessche werd bijzonder op prijs gesteld.  
Kon u er niet bij zijn? Volgend jaar op 23 april vindt de vierde lentebarbecue plaats.

Op zaterdag 19 maart ruimde N-VA Anzegem opnieuw zwerfvuil. De Minaraad organiseert 
deze actie elk jaar. De hoeveelheid zwerfvuil blijft namelijk toenemen. Wanneer pakt men dit 
probleem aan?

Nieuwe wandellus ‘Het Beste van Tiegem’
Op vrijdag 3 juni werd deze ingewandeld en tegelijkertijd stelde 
het bestuur de nieuwe applicatie ‘Questl’ voor. Met deze mobiele 
applicatie krijg je tijdens een wandeling of fietstocht in Anzegem 
meer informatie over de locatie waar je je bevindt.

De lus op Tiegemberg verbindt via zeven punten het beste van 
Tiegem. Volg de groene paaltjes met daarop de namen van zeven 
kunstenaars die nauw verbonden zijn met Tiegem en (her)ontdek 
Villa Albert, de Melkerij, de oriëntatietafel, de moerbeiboom van 
De Saedeleer, de bergmolen en Het Vossenhol

Verbinding fietsnetwerk met Waregem
Een fietspad langs de Maalbeek aan 
Walskerke zal ’De Zachte Ring’ van 
Anzegem verbinden met Waregem.  
Begin juli stelt de stad Waregem een 
studiebureau aan om deze plannen te starten.  
De gemeente Anzegem draagt financieel bij. 
De verbinding van Steenbrugge en de Kleine 
Leiestraat wordt ook herbekeken. Deze 
missing link van zachte mobiliteit is voor de 
N-VA zeer belangrijk.

Paardenpad voor ruiters
De N-VA wil een paardvriendelijke lus tussen Bloso Waregem en het paardenhotel in de Stientjesstraat. Dit past in de 
samenwerking rond ‘Het Jaar Van Het Paard’ tussen Waregem, Wielsbeke, Deerlijk en Anzegem.Op langere termijn wil de N-VA 
met Toerisme Leiestreek een regionale paardenpadenkaart uittekenen.
Dé toeristische kaart van Anzegem
Dienst Toerisme en Watt pakt uit met een mooi grondplan van Anzegem. Op en rond De Zachte Ring en de toekomstige groene 
verbindingen zijn interessante weetjes van onze gemeente vermeld waaronder onze ambassadeurs, streekproducten, bijzondere 
bomen, ecologische parels, gebouwen en locaties met geschiedenis, monumenten, grootoudervertelplekjes en andere fietsroutes.
De kaart is verkrijgbaar bij de ambassadeurs (met I-logo) en de horecazaken. Heeft u nuttige aanvullingen en correcties? Laat het 
anzegem@n-va.be weten!

Wat is er die dag allemaal te doen? De kostprijs voor het eetfestijn en het optreden  
bedraagt slechts 15 euro. Kinderen tot 12 jaar  
betalen 12 euro en voor kinderen tot 5 jaar is het 
gratis. Inschrijven kan tot 5 juli en is definitief na 
ontvangst van het juiste bedrag op rekening van  
het 11 Julicomité Anzegem BE48 0635 9360 0427 
met vermelding van het aantal volwassenen en 
kinderen.

 10.30 uur Eucharistieviering in de St. Stefanuskerk te Vichte.

 11.30 uur Receptie in ‘De Stringe’ met gastspreker Peter Van Rompuy.

 12.30 uur  Beenham met keuze uit een groot aantal gevarieerde  
groenten en fruit, sauzen, brood en aardappelen.

 14.30 uur Optreden van DE BLIK DOOZE BAND.

Maak van 11 juli een fijne gezinsuitstap
Op zondag 10 juli kan u genieten van een 11 juliprogramma georganiseerd door het 11 julicomité van Anzegem.

Anzegemse weetjes

De Ast van Landergem
Dit erfgoedpareltje volgt de N-VA van dichtbij. ‘Stadslandschap 
Leie en Schelde’ stelde een landschapsvoorstel op met positieve 
punten: de aanplanting van eiken en lange meidoornhagen en 
het uitgraven van de spoelvijver aan de beek vlakbij de oven. 
Prioritair is wel om zo snel mogelijk herstellingen uit te voeren 
aan het dak.



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /


