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

Caroline Broucke is  
nieuw OCMW-raadslid
Op 28 maart legde Caroline de eed af als raadslid van 
het OCMW. De Vichtse politicus komt in de plaats 
van Koen Tack. “Ik wil mij als raadslid op de eerste 
plaats inzetten voor de mensen die het nodig hebben. 
Ik volg al een tijdje de werking van het OCMW en 
kom er terecht in een positief ingestelde groep.”

Koen Tack legt eed  
af als schepen
Op de gemeenteraad van 9 mei legde Koen de 
eed af als schepen. Hij volgt Noel Veys op als 
schepen van Onderwijs, Toerisme en Feeste-
lijkheden. “De projecten van Noel zal ik verder 
afwerken en mijn eigen stempel op het beleid 
proberen te drukken. Gezien het schepenambt 
heel wat van mijn tijd vergt, zal ik gedwongen 
wat gas moeten terugnemen in de talrijke 
verenigingen waar ik in het bestuur zit. Ik zou 
Noel ook nog eens willen bedanken voor alles 
wat hij tijdens zijn schepenambt voor onze 
gemeente gerealiseerd heeft.” Jan Dewijngaert 
volgt Koen op als afdelingsvoorzitter. 

Heeft u een 
vraag of pro-

bleem? Schepen 
van Onderwijs, Toerisme en 
Feestelijkheden Koen Tack kan u 
misschien helpen. Steeds bereik-
baar via koen.tack@n-va.be of 
056 77 54 73 of 0479 277877.

Vraag het aan 

onze schepen

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, mag gerust de Vlaamse 
leeuwenvlag uithangen.

Jong N-VA  
Anzegem

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

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

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

Caroline Broucke, OCMW-raadslid 
Overakker 51, 8570 Vichte, 056 77 63 52 

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

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

Een vraag? Een suggestie? Laat het ons weten! 

www.n-va.be/anzegem - www.facebook.com/nvaanzegem
 www.facebook.com/jongnvagrootanzegem
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Bedankt voor uw 
aanwezigheid  
op onze 
Lentebarbecue

N-VA strijdt tegen zwerfvuil

Op zaterdag 25 maart was N-VA Anzegem opnieuw present op de jaarlijkse opruimactie van zwerfvuil, georganiseerd door 
de Minaraad. We stellen vast dat de hoeveelheid zwerfafval nog steeds niet vermindert. Zo kan het niet verder. De hardleerse 
vervuiler wordt binnenkort aangepakt met verplaatsbare camera’s.

Onze vierde lentebarbecue van N-VA en Jong N-VA Anzegem in ‘De Stringe’ in Vichte was opnieuw een succes. We danken u 
voor uw massale aanwezigheid.

Wat is er die dag allemaal te doen? De kostprijs voor barbecue en optreden bedraagt 
slechts 16 euro. Kinderen tot 12 jaar betalen 10 
euro en voor kinderen tot 5 jaar is het gratis. 

Inschrijven kan tot 4 juli en is definitief na ont-
vangst van het juiste bedrag op rekening van het 
11-julicomité Anzegem BE48 0635 9360 0427 
met vermelding van het aantal volwassenen en 
kinderen. Kaarten ook verkrijgbaar bij de bestuurs-
leden van DF Anzegem-Kaster, Tiegem-Ingooigen 
en Vichte.

11.30 uur  Receptie in ‘Ansold’ met 
gastspreker Vlaams minister Ben Weyts

14 uur  Optreden van LES ODETTES

12.30 uur  Barbecue

Maak van 11 juli een fijne gezinsuitstap
Op zondag 9 juli kan u genieten van het aanstekelijk 11 Juli-programma georganiseerd door het 
11julicomité van Anzegem.
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Toerisme verder uitbouwen
N-VA Anzegem heeft via de portefeuille van Toerisme en Toeristische Infrastructuur heel wat bakens verzet. 
Ook de bezorgheden van stappers en trappers zijn en blijven een prioriteit voor ons.

Naar aanleiding van de schepenwissel willen wij één en ander 
nog eens op een rijtje zetten.

1   Zachte weggebruikers: een prioritaire groep voor 
N-VA Anzegem

In het begin van de legislatuur werd het traject van De Zachte 
Ring vastgelegd. Een route van 29 km verbindt de zeven 
dorpskernen door middel van een buitenring. In 2014 hielp 
Westtoer ons om een toeristisch ontwikkelingsprogramma 
te enten op deze gemarkeerde gordel. Terzelfdertijd werd het 
eerder gestarte wandelnetwerk ‘Land Van Streuvels’ afgerond.

2   Verrijkingen op de Zachte Ring: kansen voor Koen

Allerlei ‘verrijkingen’ moeten zorgen voor een aangenaam 
maar ook een veilig traject voor alle fietsers en voetgangers. 
Eerstdaags wordt over de hele zachte ring een groen fietslogo 
aangebracht op het wegdek. Binnen deze ring staan ook twee 
assen op het programma die lopen van ‘Het Lijsternest’ naar 
‘De Barze’ en van ‘Walskerke’ naar ‘Mensinde’. Regionale 
fietsverbindingen bieden kansen voor langere trajecten en voor 
woon-werkverkeer en schoolverkeer. 

Het vervangen van de kasseistroken langs de weg door 
ligusterhagen, zoals in de Landergemstraat, wordt de regel. 
We hebben ambassadeurs voor toerisme met liefde voor ons 
dorp en zijn producten. Op het Moreelsplein voorzien we een 
camperzone; de Herdenkingsheuvel koppelt rust aan historie; 
een nieuw amfitheater in Tiegembos biedt nieuwe kansen; 
kijkplekken en kijkvensters nodigen uit; streekproducten 
stimuleren eigen accenten… Het is een werk van lange adem en 
doorzetting. Maar één ding is zeker: Anzegem heeft met DZR 
een kapstok om werkelijk alles te verbinden. Een buitenkans!

3   Tiegembos: de Minister-President komt op 26 juni 
naar Tiegem

Ook kunnen we fier zijn op het feit dat we Tiegembos vrijwaren 
als publieke, zachte en groene long. Het hele domein wordt 
binnenkort als cultuurhistorisch landschap beschermd door 
minister president Geert Bourgeois. Het werk van de N-VA 
loont.

4   De toekomst: Noel gaat en Koen treedt aan

Op de herdenkingsheuvel werd op V-dag (8 mei) een 
eerste zitbank geplaatst op het einde van een te voorzien 
rolstoelvriendelijk pad. Ook werd een kunstwerk van 
Anzegemnaar Gerda Vanlaeke als eerste openluchtmonument 
geplaatst. Het domein zal verder zacht en milieubewust 
worden ingericht. In september 2018 is dit ook de locatie voor 
een openluchtevenement met onze kunstacademies. Aan de 
kerk van Sint-Lodewijk –Deerlijk werd eveneens op V-dag de 
Elfstenentocht officieel geopend. In onze gemeente liggen vier 
rotsen met elk een vredesverhaal. De hele route loopt over het 
grondgebied van de drie samenwerkende gemeenten Anzegem, 
Deerlijk en Wielsbeke.

De N-VA draagt haar steentje bij om van Anzegem een warme 
en gezellige gemeente te maken. Onze nieuwe schepen Koen 
Tack zal met die gedachte het werk van Noel verder zetten. We 
wensen hem alle succes!

 Noel Veys  Koen Tack



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


