
Minister Diependaele heeft 
onlangs subsidies vrijge-
maakt voor het herstel 
van de Oude Kerk en de 
renovatie van het Kasteel 
Verhaeghe.

Wegens de droge zomers en 
de jarenlange bemaling in 
de buurt voor de bouw van 
appartementen, vertoont 
het kerkje ernstige barsten 
en scheuren. Door de daling 
van het grondwaterpeil is de 
noordelijke kruisbeuk aan het verzak-
ken. Binnenin de kerk werd eind 2019 
een stutting aangebracht om verdere 
schade te vermijden.

Schepencollege wou kerk verkopen 
…
Sedert september 2019 is het kerk-
je voor alle gebruik gesloten. De 
gemeente heeft toen laten weten dat 
dit vermoedelijk één jaar zou duren. 
Inmiddels zijn we meer dan twee jaar 
verder en is er eindelijk zicht op een 
aanvang van restauratie. Het schepen-
college was al die tijd van mening dat 
er geen subsidie kon worden verkre-
gen en er was zelfs het voorstel om de 
kerk van de hand te doen aan Leiedal. 
Dankzij de tussenkomst van minister 
Diependaele wordt onze kerk in ere 
hersteld.

Erfgoed voor volgende generaties
Voor de restauratie van de Oude Kerk 
werd na ons overleg met de minister 
op 5 juli 2021 een subsidie goedge-
keurd van 175.000 euro voor de stabi-
liseringswerken. Volgens de minister 
kan voor de herstellingen en de interi-
eurschilderwerken opnieuw hetzelfde 
bedrag worden toegekend. ‘We willen 
vooral inzetten op het onderhoud van 
ons erfgoed want dat is minder dras-
tisch dan het te moeten herstellen. En 
dit erfgoed moeten we zeker doorge-
ven aan de volgende generaties’, aldus 
minister Diependaele. We vernemen 
dat er begin 2022 een aannemer zal 
worden aangesteld en we hopen dat de 
restauratie in april/mei een aanvang 
zal kunnen nemen. N-VA Anzegem 
blijft dit met stip opvolgen.

Een blik vooruit

Beste West-Vlaming

Op 13 oktober 2001 zag de Nieuw-Vlaamse 
Alliantie het levenslicht. Ondertussen meer 
dan twintig jaar geleden. Sindsdien drukt de 
N-VA duidelijk haar stempel op de Vlaamse 
samenleving, zowel in de oppositie, met 
constructieve verschillende pilootvoorstellen 
en ook vanuit de meerderheid, met kordaat 
en toonaangevend beleid. 

Ook in ons arrondissement vierden we het 
twintigjarig bestaan van onze partij, in het 
bijzijn van ‘founding father’ Geert Bourgeois. 
De massale opkomst van onze leden en loka-
le bestuursleden toont dat onze partij bestaat 
uit gedreven en gepassioneerde West-Vla-
mingen die klaar staan om mee beleid te 
maken in onze gemeenten en provincie. 

Ook 2022 is een belangrijk jaar voor onze 
lokale afdelingen. Dan worden onze nieuwe 
besturen verkozen en starten de voorberei-
dingen voor het grote N-VA-congres waar je 
als lid de volle inspraak krijgt om mee de lijn 
van de partij uit te zetten, voor de lokale en 
nationale verkiezingen in 2024. 

Geef de Vlaming waar ze recht op hebben. 
Geef hen welvaart door een rechtvaardig 
Vlaams beleid met duidelijke volledig afgeba-
kende bevoegdheden. Zowel op het vlak van 
maatschappelijk welzijn, leefmilieu, economie 
en welvaart. Help mee om alle Vlamingen 
het beleid te kunnen geven dat verdienen, nu 
en in de toekomst. Daarnaast wens ik jullie 
namens het hele arrondissementele bestuur 
een gezond, vrij en welvarend 2022! 

Johan De Poorter
Arrondissementeel  
Voorzitter Kortrijk –  
Roeselare - Tielt

Minister Diependaele bezoekt  
Oude Kerk Vichte
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Mathias 
Diependaele was op woensdag 1 september – op 
vraag van N-VA Anzegem - te gast in het historisch 
centrum van Vichte.
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Bart De Wever komt naar Tielt!
2020 en 2021 waren turbulente jaren wegens het coronavirus. Door de coronamaatregelen om het virus in te dijken, kon-
den we elkaar weinig zien. Daarom bezoekt Bart De Wever alle vijftien N-VA arrondissementen over heel Vlaanderen, 
om terug te blikken op de politieke gebeurtenissen én om vooruit te kijken naar de toekomst van de partij en Vlaanderen. 

Daarom komt Bart De Wever naar de Europahal in Tielt 
voor het arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt. 
Noteer dus alvast donderdag 24 maart 2022 in uw 
agenda, en ga samen op tournee met BDW! 

Zet mee uw schouders onder N-VA Anzegem
Met zijn bezoek geeft voorzitter Bart ons graag een 
duwtje in de rug van de afdelingen van het arrondis-
sement Kortrijk-Roeselare-Tielt. De N-VA wil sterke 
lokale besturen, met uitgebreide bevoegdheden. Het 
lokale niveau is immers het bestuur dat het dichtst 
bij de burger staat. Onze blik is op de wereld gericht, 
maar onze wortels liggen in onze straat, wijk, dorp of 
stad. Elk met een eigen verhaal, unieke karakter en 
typische troeven.

Uw thuis
Dat geldt ook voor Anzegem. Uw thuis. Waar u lief en leed 
met elkaar deelt. Waar uw kinderen veilig over straat naar 
school kunnen gaan. Waar het verenigingsleven bruist en de 
lokale economie bloeit. Waar u nog betaalbaar kan wonen. 
Ook op uw oude dag. Waar u kan rekenen op een gemeen-
tebestuur dat de financiën gezond houdt, een transparant 
beleid voert en voor een uitstekende dienstverlening zorgt. 
Kortom, de hoekstenen van een typisch N-VA-beleid.

Meewerken aan een sterk bestuur in Anzegem?
Kriebelt het bij u om mee uw schouders te zetten onder een 
sterk bestuurd Anzegem? Heeft u frisse ideeën, gezonde 
kritiek, een doe-mentaliteit én een hart voor de N-VA? Neem 
dan zeker contact op met N-VA Anzegem.”

U wil uw steentje bijdragen? Contacteer dan Frederik Cardon 
(voorzitter N-VA Anzegem) op frederik.cardon@gmail.com of 
stuur een berichtje naar info@n-va.be.

Vlaanderen plant deze winter 10,5 hectare extra bos in  
Midden- en Zuid-West-Vlaanderen
Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) plant tijdens de komende winterperiode 10,5 hectare nieuw bos in de regio Kortrijk- 
Roeselare-Tielt. Meer bos voor Vlaanderen, dat is een van de speerpunten van deze Vlaamse Regering. Minister Zuhal Demir 
heeft de concrete ambitie om tegen 2024 in totaal 4.000 hectare extra bos te realiseren, waarbij de helft geplant wordt door de 
Vlaamse overheid en de 300 Vlaamse gemeenten.

Grote ambities voor meer West-Vlaams bos
“West-Vlaanderen is wellicht de meest bosarme regio in Euro-
pa. Daar willen we echt verandering in brengen. De ambities 
zijn groot, de budgettaire middelen bij de Vlaamse overheid om 
extra bos te realiseren zijn dat ook. Deze winterperiode komt er 
alvast 10,5 hectare bos bij in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen. 
Dat is heel goed nieuws. De komende jaren komt daar nog eens 
een goeie 33 hectare bij”, verduidelijkt Bert Maertens, Vlaams 
Parlementslid.

Concreet worden deze winter vijf bestaande bossen uit-
gebreid. Het Koekuitbos in Moorslede krijgt vijf hectare 
extra bos, het Mortagnebos in Zwevegem twee. De Vorte 
Bossen in Ruiselede en het Krommebeekbos in Roeselare 
krijgen elk anderhalve hectare nieuw bos. 

anzegem@n-va.be
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“De EU moet niet naast haar schoenen lopen, maar resultaten leveren.”
De Conferentie over de toekomst van 
Europa brengt een aantal politici en 
burgers vanuit de hele Europese Unie 
(EU) samen ‘om het Europees project 
klaar te stomen voor de komende decen-
nia’. Een dure hoogmis waar we niets 
aan hebben”, zegt Europees Parlements-
lid Geert Bourgeois.

“Deze dure hoogmis is absoluut niet wat 
de EU nodig heeft. Dat is niet waar de 
N-VA als Vlaams-Europese partij voor 
staat. Wat de Europese Unie moet doen, is 
haar bevoegdheden uitoefenen, resulta-
ten boeken, haar burgers en bedrijven 

beschermen, bijvoorbeeld tegen Chinese 
staatsbedrijven. De N-VA wil dat de EU 
de weg van de meerwaarde inslaat, door 
haar interne markt te versterken. Dat is 
dé bron van welvaart! En dit kan zonder 
grote conferentie, binnen de bestaande 
Verdragen. Europa mag nooit uitgroeien 
tot een superstaat. ‘Eenheid in verschei-
denheid’ is is het leitmotiv van de Unie en 
daar mogen we nooit vanaf stappen: niet 
in woorden, niet in daden”, zegt Europees 
volksvertegenwoordiger Geert Bourgeois.

Geert Bourgeois

Yngvild Ingels blijft aandringen op  
parlementaire onderzoekscommissie 
over overstromingen
Een half jaar na de overstromingen laat een evaluatie van de  
federale aanpak van het crisisbeheer nog steeds op zich  
wachten. Ondertussen moeten veel slachtoffers zich nog  
steeds redden in erbarmelijke omstandigheden. “We mogen 
deze mensen niet vergeten”, zegt Yngvild, die blijft aandringen 
op een parlementaire onderzoekscommissie.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden liet weten 
een parlementaire onderzoekscommissie niet te steunen en in de 
plaats een leercommissie op te richten. Kamerlid Yngvild Ingels, 
die deze zomer als vrijwilliger een handje ging bijsteken, maakt 
zich zorgen over de timing: “We zijn inmiddels een half jaar na 
de feiten, de evaluaties en hoorzittingen zouden al lang begonnen 
moeten zijn. Het is enorm belangrijk dat we de overkoepelende 
crisisstructuur en de risicocultuur in dit land van nabij analyse-
ren. Ook verschillende Kamerleden uit de meerderheid laten mij 
weten dat zij vinden dat er een federale onderzoekscommissie 
moet komen, maar zij hebben blijkbaar geen zin om een voorstel 
uit de oppositie te steunen. Op het terrein leven mensen nog 
steeds in erbarmelijke omstandigheden én de winter staat voor 
de deur. Het federale niveau moet zijn verantwoordelijkheid 
opnemen”, zegt Ingels.

Vier concrete acties om SWT’ers aan 
de slag te krijgen
Vlaams Parlementslid Axel Ronse stelt vier acties voor om de 
21.000 SWT’ers (bruggepensioneerden) in Vlaanderen aan 
het werk te krijgen. “Werkgevers zijn hopeloos op zoek naar 
personeel en krijgen vacatures zeer moeizaam ingevuld. We 
kunnen het ons niet langer veroorloven om talent verloren te 
laten gaan of te parkeren in complexe en weinig activeerbare 
stelsels”, zegt Ronse. 

“Vivaldi maakt het de Vlaamse Regering zeer moeilijk om 
SWT’ers aan de slag te krijgen. Toch moeten we ook naar onszelf 
durven kijken en een ferme tand bijsteken. Want ik voel bij veel 
SWT’ers wel veel goede wil om opnieuw aan de slag te gaan. 
Daarom stelde ik in het Vlaams Parlement vier heel concrete 
acties voor die Vlaanderen meteen moet uitvoeren.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Ronse stelde in de commissie 
Economie voor om werk te maken van een Vlaams actieplan op 
vier fronten, namelijk:

1   RVA, vakbonden maar ook werkgevers vanuit de Vlaamse 
Regering expliciet vragen om mensen die instromen in SWT 
duidelijk te wijzen op het feit dat dit geen pensioen is maar dat 
ze geacht worden om samen met de VDAB op zoek te gaan 
naar een nieuwe job. 

2   VDAB moet zich engageren om SWT’ers meteen een traject 
naar nieuw werk aan te bieden. Daarbij moet duidelijk worden 
gesteld dat actief daaraan meewerken een voorwaarde is voor 
het behoud van de uitkering.

3   Indien een SWT’er pertinent weigert om samen te werken in 
het traject naar werk dan moet VDAB 
durven optreden en sanctioneren. 

4   De Vlaamse Regering moet aandrin-
gen bij de federale overheid om geen 
SWT’ers meer toe te staan en het 
systeem te laten uitdoven.

Axel Ronse: ‘We kunnen het ons niet 
veroorloven talent verloren te laten 

 Yngvild Ingels was onder de 
indruk van de waterschade.

www.n-va.be/anzegem
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.

014229


