
 V.l.n.r. Pieter Vansteenbrugge, Caroline Broucke, Kilian Verspeelt, Marleen Maes, Steven 
Declercq, Koen Tack, Michiel Vandewalle, Noel Veys, Filip Daem (NVA-voorzitter Arrondis-
sementeel bestuur), Gilbert Storme en Jan Dewijngaert. Jozef Hellin en Kim Delbeke staan niet 
op de foto.
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De N-VA heeft een hart voor Anzegem. 
Op 14 februari trakteerden onze be-
stuursleden op lekkere Valentijnscho-
colaatjes in onze deelgemeenten. Ook 
de inwoners van Rust en Verzorgingste-
huis Wielant konden hiervan snoepen.

Op zondag 24 april 2016 vanaf 11 uur 
is iedereen welkom op onze lentebar-
becue. Deze gaat door in OC Groeninge 
(Groeningestraat 2 in Kaster). Om 11.30 
uur is er eerst een toespraak door Pol 
Van Den Driessche (senator N-VA en 
communicatieadviseur).

Inschrijven of kaarten?  
koen.tack@n-va.be  

Volwassenen betalen 16 euro, kinderen 
jonger dan 12 jaar betalen 8 euro.

Reservatie is geldig na betaling op onze 
rekening BE21 7380 1510 1003 met 
vermelding van het aantal volwassenen 
en kinderen of bij cash betaling. 

Uiterste datum van inschrijving:  
18 april 2014.

Dit huis-aan-huisblad is een bijzonder 
nummer. Op de binnenzijde vindt u een 
plattegrond van de Zachte Ring. Volledig 
uitgewerkt volgens de visie van N-VA 
Anzegem. Dit wordt de kapstok van 
zowat het hele toeristisch en recreatief ge-
beuren in Anzegem. Wij koppelen dat aan 
een tienjarenplan voor ‘zachte mobiliteit’ 
in onze gemeente. 

De aanzet is gegeven en het traject is 
bepaald. Gedurende de rest van onze 
allereerste legislatuur willen wij onze 
visie verder vastleggen in een gedetail-
leerd stappenplan. Een volgende stap is 
het opstellen van  een  Ruimtelijk Uitvoe-
ringsplan (RUP) voor de verdere realisa-
tie. We rekenen daarvoor op deskundigen 
van Leiedal en Westtoer en Toerisme 
Vlaanderen. We zijn ervan overtuigd dat 
binnen pakweg tien jaar een groene en 
aangename gordel Anzegem permanent 
zal omringen.

Voor verkeerstechnische steun (het krui-
sen van Grote Leiestraat, Wortegemsteen-
weg en Bevrijdingslaan) zijn er contacten 
met het kabinet van minister van Mobi-
liteit Ben Weyts (N-VA). Binnenkort stelt 
onze N-VA-volksvertegenwoordiger Bert 
Maertens hieromtrent ook een parlemen-
taire vraag in het Vlaams parlement. 

Voor de verrijkingen op het traject wordt 
een interne budgetverschuiving door-
gevoerd. Na ruim drie jaar komt er nu 
ook een extra halftijdse ambtenaar voor 
Toerisme helpen om dit hele plan in 
goede banen te leiden. Dank hiervoor aan 
het bestuur N-VA Anzegem en aan het 
Bestuurscollege.

U merkt het, geef 
ons wat creatieve 
koorden en we 
knopen er warme 
werkjes mee!

Op zondag 6 maart werd een nieuw bestuur gekozen. Koen Tack is de nieuwe 
voorzitter. Jan Dewijngaert werd ondervoorzitter.

Beste inwoners van Anzegem,

Nieuw N-VA-bestuur Anzegem

Derde lentebarbecue 

N-VA Anzegem  Noel Veys,  
N-VA-schepen van Toerisme

Valentijn in Anzegem



Anzegem

Wortegem-
Petegem

Gijzelbrechtegem

Hemsrode

Ingooigem

Vichte

Tiegem

Kaster

www.n-va.be/anzegemanzegem@n-va.be

Welkom op het traject Zachte Ring. Via een fietsknooppuntennetwerk kan men de 
‘zachte ring’ rond Anzegem verkennen. Deze tocht van 29 kilometer heeft een duide-
lijk start- en eindpunt en men kan in beide richtingen fietsen of wandelen. Onderweg 
zijn er 13 knooppunten waarbij alle deelgemeenten van Anzegem aan bod komen. 
Inhoudelijk kiest N-VA Anzegem voor een sterke ring in plaats van een grote ring met 
minder interessante hoogtepunten. De verbinding met de buurgemeenten is telkens 
voorzien vanop de ring. Het traject start aan het Vital Moreelsplein.

Éénrichtingsstraat aan de holle weg van 
de Petegemstraat en Oude Pontstraat

Tussen kerk Tiegem en kerk  
Anzegem is een aaneengesloten 
lindenlaan

Veilige en groene Oost-
West verbinding voor 
zachte weggebruikers

Vital Moreelsplein wordt multifunctioneel dorps-
hart met camperzone, feestweide en een zitzone

Gegidste bezoekers-
zone in Landergem-

Ast en omgeving

Walskerke krijgt 
spaarvijver terug 

nabij een fan-
tastische fiets-
doorsteek naar 

Waregem

Rootput omringd met 
groen en herstelde graften 
aan de Waashoek

Een jaarlijkse Vlaschaard 
(zaai-, maai- en oogst-
werk) nabij het Lijsternest

Zenzone met kijkplatform 
‘Land Van Streuvels’

Tussen klooster Anzegem en 
kerk Ingooigem wordt laan met 
bomen en haagjes afgewerkt

Natuurleerpad en Kneipp-
therapie in Beukenhofpark

Leerzones: ‘Ruimte, Zon, 
Wind’ en ‘Eetbare gewassen 
bij bomen en struiken’

Veilige en groene Noord-Zuid verbin-
ding voor zachte weggebruikers

Historische reconstructie van
een Romeinse heirbaan

Op de vroegere Duitse 
begraafplaats is een 
herdenkingsheuvel in 
parksfeer

Tiegembos: dé plek voor een uitstap 
met het gezin en te genieten van een 
spektakel in het amfitheater



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans


