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Op 31 juli organiseerde het pas 
opgerichte Jong N-VA Waregem 
zijn eerste praatcafé in café 
‘De Klauwaert’. Twintig personen 
namen deel aan deze eerste activi-namen deel aan deze eerste activi-
teit: een succes! Niet alleen jongeren 
uit Waregem maar ook uit Zulte, 
Harelbeke en Anzegem kwamen een 
kijkje nemen. 

Jong N-VA Waregem ontving  
onmiddellijk enkele nieuwe lid-
maatschappen van enthousiaste 
jongeren. Over toekomstige activi-
teiten en een eventuele samenwer-
king met Jong N-VA-afdelingen uit 
naburige gemeenten werd uitvoerig 
gesproken. 

Een volgend praatcafé vindt 
binnenkort plaats in Anzegem. 
Enthousiaste jongeren zijn van 
harte welkom.

Heeft u een vraag of probleem? 
Noel Veys, schepen van Onderwijs, 
Toerisme en Feestelijkheden, kan u 
misschien helpen. Hij zit van 10 tot 
12 uur, elke maandag in de sche-
penzaal in Anzegem en elke vrijdag 
in de raadzaal van het antennepunt 
Vichte. U kan een afspraak maken 
met Noel via noel.veys@n-va.be of 
056 68 97 00.

JONG N-VA IN 
DE REGIO

VRAAG HET 
ONZE SCHEPEN!

De N-VA wil dit najaar inzetten op de verkeersveiligheid van zwakke 
weggebruikers die in het duister de baan op moeten. Daarom kunnen 
fietsers en voetgangers uit Anzegem een gratis fluorescerende rug-
zakhoes verkrijgen. Stuur een mail naar koen.tack@n-va.be en deze 
worden u zo vlug mogelijk bezorgd. Er zijn honderd rugzakhoezen 
beschikbaar.

N-VA gaat voor veiliger verkeer 

Een vraag? Een suggestie? Laat het ons weten! 
•  Jan Dewijngaert, voorzitter

Zurendriesstraat 19, 8573 Tiegem
0470 764333
jan.dewijngaert@n-va.be

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

•  Nicole Smits, secretaris
Boterbloemstraat 19, 8570 Vichte
0479 34 12 34
nicole.smits@n-va.be

•  Noel Veys, schepen
Grote Leiestraat 22, 8570 Anzegem
056 68 97 00
noel.veys@n-va.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
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In september nam de jeugd 
van Anzegem na twee maanden 
vakantie weer plaats op de 
schoolbanken. Onze N-VA-
schepen van Onderwijs, Noel 
Veys, geeft op deze pagina een 
aantal voorbeelden van hoe het 
gemeentebestuur het onderwijs 
in Anzegem mee ondersteunt.

1. BREED ONDERWIJS: BONANZA
Tijdens de verkiezingscampagne 
(2012) beloofde de N-VA aandacht 
voor elk kind  en voor elk school-
team van onze gemeente. Snel na de 
start van de nieuwe beleidsploeg, 
in 2013, leidde dat tot de oprichting 
van Bonanza. Dat is een onder-
wijsplatform waar alle scholen op 
geregelde basis samenkomen. 

Het letterwoord Bonanza staat voor 
Breed Onderwijs Netoverschrijdend 
in Anzegem Activeren en biedt een 
kans om onderwijsproblemen te 
bespreken met alle betrokkenen. 
Hoofddoel is om voorstellen te steu-
nen die naar een alsmaar bredere 
school kunnen leiden. 

Een eerste concreet resultaat is 
dat de directies van onze scholen 
elkaar beter leren kennen. Ook 
de realisatie van een busdienst 
kunnen we op conto van deze sa-
menwerking schrijven. Daarnaast 
onthouden we dat de ouderraden 
geregeld uitgenodigd worden.

2. SCHOLENSTEUN
Op de laatste gemeenteraad werd 
ons vernieuwend werkstuk over 

de gemeentelijke ondersteuning 
aan het middagtoezicht van onze 
basisscholen, na veel voorberei-
dend werk binnen de scholen, 
unaniem goedgekeurd. Voortaan 
ontvangt elke vestiging hiervoor 
een jaarlijkse som van 5 000 euro. 

De gemeente vraagt in ruil 
hiervoor dat tijdens de hele hiervoor dat tijdens de hele 
middagpauze één A1-geschoold 
persoon de verantwoordelijkheid 
draagt. De scholen zullen ouders, 
kinderen en andere toezichters 
hierover gepast informeren. Voor 
alle partijen – gemeentebestuur, 
schoolbestuur en schoolteam – is 
dit een zinvol pedagogisch zetje 
om preventief te kunnen werken.

3. TECHNIEK
De N-VA wil zowel in Anzegem 
als overal in Vlaanderen een nau-
were band scheppen tussen school 
en ondernemer. In dat verband ligt 
onze nadruk op techniek. 

In Jericho konden alle derdegraads-
leerlingen al een volle dag veldwerk 
presteren onder begeleiding van 
onder meer Jan Vanleeuwen, 
meester Cies, Marc Lazou, schepen 
Noel Veys en de klassentitularissen.

Dit leerlingenverhaal krijgt een 
vervolg voor de scholenteams op 
woensdag 7 oktober. Dan komt het 
kruim van Vlaanderens nascholers 
voor techniek en technologie naar 
Anzegem. In vijf groepen zullen al 
onze leerkrachten (twee groepen 
kleuter- en drie groepen lager on-
derwijs) de ideeën en de realisaties 

van deze vijf onderwijscracks uit 
drie verschillende netten aanhoren.
We maken ons sterk dat hier een 
basis wordt gelegd voor de ver-
dere uitbouw van een gedurfde  
leerlijn ‘techniek voor alle leerlin-
gen’, die op lange termijn vruchten 
zal afwerpen.

4. CREATIEF4. CREATIEF
Meerdere schoolteams hebben 
werk gemaakt van prachtige 
creatieve versieringen aan de to-
tems langs De Zachte Ring. In het 
domein Beukenhof aan de Vlin-
dertuin zullen we, in samenspraak 
met WATT en werkgroep Beuken-
hof, voor gezinnen met kinderen 
een bijzondere zone realiseren 
rond het thema ‘water en voelen’. 

Hier zal de Kneipp-therapie aan 
bod kunnen komen. In Beieren is dit 
genezend principe van dr. Kneipp 
gekend én erkend. Koud stromend 
water, voeding, balans en beweging 
zijn de vier sleutelwoorden.

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

Dochter Streuvels kan Streuvelsbier wel smaken!
In primeur liet Karl Verhaeghe Isabelle Lateur, dochter van Stijn Streuvels, het Streuvelsbier 
‘degusteren’, in aanwezigheid van haar zoon en schepen van Toerisme, Noel Veys. Haar mening? 
“Lekker blond, niet te straf, met mooie schuimkraag en een prachtig glas.”

STREUVELSBIER EN STREEKBIERENPATÉ
Beide producten werden vooraf gescreend door het 
college en aanvaard als Anzegems streekproduct. Deze 
erkenning is zichtbaar door het Anzegemse logo – de 
wuivende A – op het etiket. Op een eerste voorstelling 
op 12 september in Het Lijsternest, in aanwezigheid van 
de Duitse genodigden uit Ommersheim, kenden beide 
producten veel bijval! 

De paté, gebakken of gepasteuriseerd, is in een eerste 
fase enkel te koop bij Karel Cornette. Het bier kan in 
de startfase afgehaald worden bij brouwerij Verhaeghe. 
Maar er komen binnenkort nog bijkomende verkoop-
punten, gekoppeld aan een ambassadeurschap. Een 
tiental ondernemers uit onze gemeente heeft hiervoor al 
interesse getoond.

STREUVELSPRALINE OPNIEUW OP DE MARKT
En er is nog meer. De firma Montserrat bracht de 
Streuvelspraline opnieuw op de markt. Deze 
Anzegemse ondernemer kreeg voor deze biologische 
praline onlangs een bijzondere internationale prijs. praline onlangs een bijzondere internationale prijs. 

Voor dit topproduct wordt eerstdaags een aanvraag 
voor Anzegems streekproduct verwacht.  De prachtige 
stijlvolle Streuvelspralinedoos werd ontworpen door 
ons N-VA-bestuurslid Marleen Maes uit Tiegem.

Mochten er nog ondernemers een idee hebben voor een 
Anzegems streekproduct dan kunnen zij contact opnemen 
met de Dienst Toerisme of met N-VA-schepen Noel Veys. 
Misschien kan een kortendrank of een appeltaart een idee 
zijn … zijn … 

Bert is burgemeester van Izegem en volgt in het 
Vlaams Parlement vooral mobiliteitsdossiers op. 

“Vanuit mijn achtergrond als burgemeester kaart 
ik ook de bezorgdheden van lokale besturen aan in 
Brussel”, zegt Bert. “Ik denk dan aan de toekomst 
van onze OCMW’s en de provincies of de financieel 
moeilijke situatie van vele besturen.”

Economische dossiers zijn dan weer een kolfje naar 
de hand van Axel. “Vanuit mijn verleden bij Unizo 
wil ik verandering teweegbrengen voor (jonge) 
ondernemers”, zegt hij. “Als voorzitter van de com-
missie Economie en lid van de  commissie Ruim-
telijke Ordening kan  ik me volledig inzetten voor 
de ontwikkeling van onze economie en welvaart in 
Vlaanderen. 

Zo kunnen we meer ademruimte geven aan jonge 
opstartende ondernemers, maar ook bestaande 
bedrijven de kansen en ruimte geven om te blijven 
investeren en groeien.”

Twee dertigers in het 
Vlaams Parlement

Vlaamse volksvertegenwoordigers 

Axel Ronse en Bert Maertens.

Mocht u vragen hebben omtrent deze thema’s, aarzel dan niet om ons te contacteren via bert.maertens@n-va.be of 
axel.ronse@n-va.be. Wij staan klaar om jullie persoonlijke vragen op te volgen en te beantwoorden.

Op zondag 13 september werden twee Anzegemse streekproducten definitief gelanceerd: het Streuvelsbier, 
gebrouwen door Brouwerij Verhaeghe uit Vichte en de Anzegemse streekbierenpaté van hoeveslagerij Karel 
Cornette uit Tiegem. 

Axel Ronse en Bert Maertens, twee jonge dertigers, verte-
genwoordigen onze streek in het Vlaams Parlement.

N-VA steunt actie nieuwe streekproducten

Terug naar school
Breed onderwijs is voor de N-VA en voor deze bestuurs-

ploeg geen kwestie van woorden maar wel van daden!

De Kneipp-therapie wendt water van de juiste 

temperatuur aan op de juiste plaats op het lichaam 

en verbetert zo het eigen regulerende vermogen van 

het lichaam. De Kneipp-therapie kan zowel genezend 

als preventief worden ingezet.
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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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten 
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:
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