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

 Het bestuur van N-VA Anzegem wenst Noel 
Veys (links) te bedanken. Tijdens zijn vier 
jaar als schepen heeft Noel veel verwezenlijkt. 
Denk maar aan BONANZA en de Zachte Ring. 
Daarnaast heeft hij Anzegem duidelijk op de 
toeristische kaart gezet.

Bedankt, Noel en 
succes, Koen!
Noel Veys, onze schepen van Onderwijs, 
Toerisme en Feestelijkheden, kondigde in 
de gemeenteraad van dinsdag 21 februari 
aan dat hij zijn schepenambt ter beschik-
king stelt van de partij. “Op 67 jarige 
leeftijd en met een goed gevulde carrière 
ben ik toe aan een welverdiend pensi-
oen”, verduidelijkt Noel. Op 9 mei zal hij 
de fakkel doorgeven aan Koen Tack.

Opvolger zorgt voor continuïteit
Huidig voorzitter, Koen Tack, zal het 
schepenmandaat overnemen. Hij zal met 
gedrevenheid de geplande projecten van 
Noel verder afwerken. Daarnaast wil hij 
zeker ook zijn stempel drukken op het 
beleid. Gemeenteraadslid Kim Delbeke en 
eerste opvolgster kan momenteel het veel-
eisend schepenambt niet combineren met 
haar drukke professionele carrière.

Nieuw OCMW-gezicht
De nieuwe uitdaging van de toekomstige 
schepen brengt nog enkele verschuivingen 

mee in diverse raden. Caroline Broucke, 
uit Vichte, een gedreven bestuurslid, zal 
Koen opvolgen in de OCMW-raad.  
Caroline heeft een groot hart en wil zich 
graag volop inzetten voor de zwakkeren  
in onze maatschappij.

Vierde lentebarbecue N-VA Anzegem 
Om 12.30 uur is er eerst een toespraak 
door Bert Maertens, Vlaams volksver-
tegenwoordiger en burgemeester van 
Izegem. 

Inschrijven of kaarten kopen kan via: 
gilbert.storme@n-va.be 
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: 24 april 2017.

ZONDAG 

30 april 2017
Vanaf 11.30 uur 

De Stringe  
(Ommersheimplein  

5 in Vichte)

Een vraag?  
Een suggestie?  
Laat het ons weten!

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, Schlaliënhof-
straat 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

Noel Veys, sche-
pen van Onder-
wijs, Toerisme en 

Feestelijkheden, zit van 10 tot 12 uur 
elke maandag in de schepenzaal in 
Anzegem en elke vrijdag in de raad-
zaal van het antennepunt Vichte. 

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

Vraag het aan 

onze schepen
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Vandalisme aan rustzone  
Zachte Ring
N-VA Anzegem zet samen met 
de voltallige bestuursploeg 
sterk in op kleine elementen 
die onze dorpskernen mooier, 
aangenamer en aantrekkelijker 
maken. Zo planden wij langs 
De Zachte Ring hier en daar 
een rustzone. Helaas werden al 
vernielingen aangebracht aan 
zo’n uniek splinternieuw plekje 
nabij Bassegembos.

We willen oproepen om 
dergelijk vandalisme te melden 
aan de diensten van Anzegem 
of aan een N-VA-bestuurslid.

N-VA heeft een  voor Anzegem
De N-VA heeft een hart voor Anzegem. Naar goede traditie deelden onze bestuursleden op 14 februari lekkere Valentijnschocolaatjes 
uit in de deelgemeenten. Ook de inwoners van Rust en Verzorgingstehuis Wielant en vele treinreizigers konden hiervan snoepen. 

Jong N-VA Anzegem heeft nieuw bestuur
Eind 2016 verkoos de jongerenafdeling van N-VA Anzegem een nieuw 
bestuur. Kilian Verspeelt wordt opnieuw voorzitter. Kim Delbeke werd 
verkozen tot secretaris en Michiel Vandewalle tot penningmeester.

N-VA steunde Music For Life
De verkoop van windlichtjes door Jong N-VA Anzegem 
op de kerstmarkt in Tiegem bracht 450 euro op voor 
Music For Life, de goede doelenactie van Studio Brussel. 
De N-VA schonk met deze actie een totaal bedrag van  
43 671,34 euro aan Music For Life.

Heb je interesse om de rangen van Jong N-VA Anzegem te vervoegen? Neem dan zeker contact op met 
de voorzitter via kilian.verspeelt@jongnva.be of bezoek onze Facebookpagina ‘Jong N-VA AKTIV’

N-VA kleurt groen
Zoals elk jaar neemt de N-VA actief deel aan de 
zwerfvuilactie die dit jaar doorgaat op 25 maart. 
We verzamelen om 9 uur op het Ommersheimplein 
4 in Vichte. Iedereen die een handje wil toesteken, is 
van harte welkom!
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N-VA-nieuwjaarsfeest was succes
Het jaarlijks nieuwjaarsfeest van de N-VA lokte op zaterdag 14 januari meer dan vierduizend 
leden en sympathisanten naar de Nekkerhal in Mechelen. In zijn toespraak blikte voorzitter 
Bart De Wever terug op het afgelopen jaar dat ons zwaar op de proef stelde. “Oude 
zekerheden lijken weg te vallen maar we geven onze vrijheden en onze tradities niet op. We 
hebben respect voor iedereen maar we zijn niet onnozel en laten ons door niemand bang 
maken.”

Anzegem: het bezoeken waard!
  ’t Streuvelstoerke: het 

lopen waard!
Dit initiatief wordt ter 
gelegenheid van Ingooigem 
kermis gelanceerd door 
de Ouderraad van beide 
Yvegemse scholen om jong en 
oud aan het lopen te krijgen. 
Het recente ereburgerschap 
van Stijn Streuvels krijgt 
hier een prominente plaats. 
Voor schoolkinderen 
wordt een didactisch luik 
uitgewerkt in samenwerking 
met Het lijsternest. De 
plaatselijke Toneelgroepen 
en de Kunstenacademie 
worden gecontacteerd en de 
Anzegemse streekproducten 
komen aan bod.

Naar verluidt ontvangt u per 
‘toerke’ van 1 km telkens een 
Streuvelsbier!

Voor de N-VA past dit 
alles perfect binnen 
het bevorderen van de 
sfeer binnen de eigen 
dorpskernen!

  Brochure scholen-
keuze: het bewaren 
waard!

Alle ouders van aanstaande 
Anzegemse schoolgaanden 
kregen in de loop van 
februari een folder 
toegestuurd. Daarin 
werden onze basisscholen 
voorgesteld. U krijgt er 
belangrijke basisinfo zoals 
de ligging van de school, 
wanneer u daar eens een 
kijkje kan nemen, hoe ziet de 
school zichzelf…

De brochure bevat 
eveneens contactgegevens 

van ondersteunende 
gemeentelijke diensten 
van kinderopvang, 
bib, kunstacademies, 
leerlingenvervoer, 
zwembad,…

De gratis brochure zal 
jaarlijks in januari herdrukt 
en verstuurd worden. Deze 
kan u in de loop van het jaar 
ook vinden bij het onthaal 
van het gemeentehuis, op 
school, in de bib en bij onze 
toeristische ambassadeurs.

  Campers in Anzegem: 
het vermelden waard!

In de catalogus van Acsi, 
dé specialist op het gebied 
van campings en kamperen, 
vinden we op blz. 334 
een foto van het Vital 
Moreelsplein. Hier wordt 
vermeld dat er plaats is voor 
vier campers ‘gratis, op een 
mooie locatie met veel groen.’

Sinds enkele maanden 
werken onze diensten 
aan een Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan waar deze 
zone een definitieve en véél 
ruimere invulling krijgt. Wij 
willen hier een volwaardige 
korte verblijfplek van maken.

  Walskerke en de 
fietsverbinding: het 
wachten waard!

De droom van de inwoners 
van de Heirweg, van onze 
scholieren en van alle fietsers 
nadert eindelijk de eindfase. 
Het brede, verlichte pad zal 
langs de zuidkant de bedding 
van de Maalbeek volgen en 
op grondgebied Waregem de 
beek oversteken.

Dat vergt ongelofelijk veel 
overleg omdat dit een 
samenwerking is tussen 
Waregem en Anzegem. Ook 
dient er zeer goed nagedacht 
te worden over een veilige 
aansluiting zowel met de 
Walskerkestraat als met de 
Industrieweg.

  Een steen vertelt: het 
luisteren waard!

Op maandag 8 mei (V-Dag) 
wordt de Elfstenentocht 
ingehuldigd. Deze nieuwe 
samenwerking tussen 
Anzegem, Deerlijk en 
Wielsbeke resulteert in een 
nieuwe fietsroute van ruim 
50 km. Onderweg staat elf 
keer een stevige rots waarbij 
een lokaal oorlogsverhaal 
hoort. Afspraak om 18 
uur aan de kerk van Sint-
Lodewijk Deerlijk.

  Cortenstaalplaten 
met inscripties: het 
komen kijken waard!

Op zondag 19 februari 
werd het kijkvenster in de 
Broeklindeweg, nabij de 
kerk van Kaster ingehuldigd 
in aanwezigheid van 
gedeputeerde Franky De 
Block. Langs de Zachte Ring 
staat ook een kijkvenster aan 
de voetgangerstunnel aan de 
Nieuwstraat in Vichte en in 
de Doornstraat in Tiegem. 

Op elke plaat staat een 
korte tekst van Stijn 
Streuvels. Met dank aan het 
Streuvelsgenootschap!



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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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