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Vraag het ons! 
Hebt u een vraag of een probleem?  
 Gemeente- en OCMW-raadsvoorzitter Koen Tack 
 kan u misschien helpen. 
 U kunt hem steeds bereiken via 
  koen.tack@n-va.be 
  0479 27 78 77.
   
Meedoen met N-VA Anzegem?
Bent u gebeten door de politieke microbe en wilt u mee onze lokale N-VA-afdeling 
versterken? Contacteer onze voorzitter Frederik Cardon via frederik.cardon@n-va.be 
of op het nummer 0476 76 15 91.

Volg ons op sociale media!
www.facebook.com/nvaanzegem 
www.facebook.com/jongnvagrootanzegem 

Op zondag 3 oktober 2021 vanaf 11.30 uur is iedereen welkom op onze 
herfstbarbecue. Deze vindt plaats in OC Groeninge, Groeningestraat 2 in Kaster.

Om 12 uur kan u eerst luisteren naar Matthias Diependaele, Vlaams minister van 
Financiën, Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.  

Inschrijven of kaarten gilbert.storme@n-va.be of koen.tack@n-va.be

Volwassenen betalen 25 euro, kinderen jonger dan 12 jaar betalen 10 euro.
Reservatie is geldig na betaling op rekening BE21 7380 1510 1003 met vermelding 
van het aantal volwassenen en kinderen of bij cash betaling. 
Uiterste datum van inschrijving: 30 september 2021.

Immowoede

Veel mensen zijn bezorgd over de stroom 
aan nieuwbouwprojecten in onze gemeente. 
In ieder dorp van onze gemeente staat de 
bouw van appartementen op stapel. 
Prachtige open ruimtes worden opgeofferd; 
mooie dorpsgezichten verdwijnen voorgoed. 
Grote verkavelingen en appartements-
blokken leggen ook een grotere druk op de 
mobiliteit en verkeersveiligheid.

De vele appartementen die in de vorige en 
huidige bestuursperiode zijn opgetrokken, 
veranderen voorgoed het dorpsgevoel. Tijd 
voor een beleid dat inzet op meer gezinswo-
ningen voor jonge gezinnen met kinderen!

En dan is er nog Escolys. Op zich is het een 
moedige keuze om alle diensten te verza-
melen op één locatie en de oude versleten 
gebouwen van de gemeente van de hand 
te doen. Een keuze waar we achter staan. 
Maar toch! Het Escolys verhaal is een 
verhaal van lange adem.

Het gebouw is nog niet geschikt om 
tegemoet te komen aan alle wensen. Zo is 
er nog steeds beroering rond de feestzaal. 
Nochtans wordt het ruimschoots tijd om 
een fuifzaal te openen voor onze jeugd! 
Bovendien is dat een betere locatie dan de 
feestzaal van de Stringe, die op gebied van 
geluid dan ook nog eens totaal niet 
geïsoleerd is. Een locatie voor feesten, 
recepties, beurzen, ... Anzegem waardig.

Transparante communicatie over het ganse 
project met de bevolking is de boodschap.

Tot slot. Anzegem is nog steeds een 
buiten-kans. Maar dat is dan weer volledig 
terecht.

Jan Dewijngaert
afdelingssecretaris 

  koen.tack@n-va.be 
  0479 27 78 77.

Op de plaats van het voormalige Duitse soldatenkerkhof kwam op initiatief van de N-VA een herdenkingsheuvel. De 
bloemen zorgen elk jaar weer voor een prachtig spektakel.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 22 juli.
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Op het einde van de vorige bestuursperiode stonden drie toeristisch projecten klaar om te worden uitgevoerd. Ideeën van 
Noel Veys, uitgewerkt door toenmalig schepen van Toerisme en huidig voorzitter van de gemeenteraad Koen Tack. Twee van de 
drie afgewerkte projecten werden dit jaar uitgevoerd.

Uitkijkplatform Grijsloke
Gijzelbrechtegem is een van de hoogste punten van de Leistreek. Het 
nieuwe uitkijkplatform is gelegen achter het ontmoetingscentrum De 
Kleine Kluis en bestaat uit drie betonnen cirkels, waarvan één met een 
gegraveerde oriëntatiewijzer, van waar je kan genieten van een prachtig 
landschap. Van daaruit kan je op ontdekking door de natuur via de 
Kleine Kluiswandelroute of op het wandelnetwerk Land van Streuvels, 
waar je kan genieten van panoramische vergezichten op de grens tus-
sen West- en Oost Vlaanderen. 

Voor dit project werd door Westtoer en de provincie West-Vlaanderen 
een subsidie toegekend van 34.000 euro. Dit uitkijkplatform maakt 
deel uit van Horizon 2025, een project met 25 nieuwe uitkijkpunten in 
West-Vlaanderen. 

Camperzone Vital Moreelsplein
Op deze camperzone aan het Vital Moreelsplein werden vijf nieuwe 
standplaatsen voor kampeerwagens aangelegd. Er is voorzien in water, 
elektriciteit en een loospunt. Het terrein ligt langs De 
Streuvelsroute en is ook de startplaats van de Zachte Ring, een 
fietsroute van 29 kilometer langs de toeristisch troeven van Anzegem 
waar in de vorige legislatuur ook al drie picknickligbanken en drie 
kijkvensters geplaatst werden. 

Voor al deze projecten samen kreeg de gemeente 29.000 euro aan sub-
sidies van de provincie West-Vlaanderen.  

Uitkijktoren Meuleberg Tiegem 
Ook in het kader van ‘Horizon 2025’ van de provincie planden we de 
realisatie van het project ‘Uitkijktoren Meuleberg. Door de provincie 
West-Vlaanderen en Westtoer werd hiervoor een toelage toegekend 
van 150.000 euro. Het zou een toren worden van 10 meter hoog op de 
Meuleberg aan de kant van het waterreservoir. Met De Watergroep 
was er een overeenkomst om, gezien de grootte van de voet van de 
toren, enkele meters grond te gebruiken. Het ontwerp van de toren 
was getekend en de plannen konden worden uitgevoerd.

De bouw werd door het huidige schepencollege echter geschrapt, 
waardoor ook de toewezen subsidies definitief verloren zijn. Deze 
uitkijktoren zou nochtans een grandioze trekpleister geweest zijn voor 
Tiegem en had het toerisme in Anzegem een boost gegeven. 
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Vlaamse subsidies voor 
Landergemmolen
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias 
Diependaele zette het licht op groen voor de restauratie 
van de Landergemmolen in Anzegem. De Vlaamse overheid 
kende hiervoor een premie van 150.161,33 euro toe. 

Meer digitale 
middelen voor 
Anzegemse 
scholen
Vlaams minister van Onderwijs 
Ben Weyts investeert 349.099 euro
in Digisprong-middelen in 
Anzegem. “We grijpen de coron-
acrisis aan om alle scholen mee te 
trekken in het digitale bad. Dat is 
een stevige stimulans voor meer 
onderwijskwaliteit”, aldus Ben 
Weyts.

Ook Jeugdhuis Berkenhof krijgt Vlaamse steun
Vlaams minister van toerisme Zuhal Demir had via Toerisme Vlaanderen reeds 4.982 euro overgemaakt aan Jeugdhuis 

Berkenhof in Tiegem ter ondersteuning van het sociaal toerisme in Anzegem. Binnenkort krijgen ze opnieuw een financieel 
duwtje in de rug om door de coronacrisis te geraken.

Anzegem engageert zich voor beter toegankelijk 
openbaar vervoer
Het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’ werd op voorstel van N-VA Anzegem in de gemeenteraad goedgekeurd en 
inmiddels ondertekend.

Dat charter moet er voor zorgen dat Vlaamse gemeenten meer aandacht hebben voor 
mensen met een motorische of een visuele beperking bij de inrichting van het 
openbaar domein, in het bijzonder aan (bus)haltes.

“Infrastructuur is zo al duur genoeg, dus kan het geld maar beter goed worden besteed 
en ten voordele komen aan alle inwoners. Zo zorgen we er voor dat ook mensen met 
een beperking zich vlot in en rond Anzegem kunnen verplaatsen met het openbaar 
vervoer”, zegt N-VA Anzegem.
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 93 
nieuwe bossen in
West-Vlaanderen.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.


