
Beste Anzegemnaar,

Het zijn moeilijke tijden. De oorlog in 
Oekraïne heeft een enorme impact 
op ons dagelijks leven. De gestegen 
energieprijzen zorgen voor een 
ongeziene infl atie.

Ook de prijzen van voedsel en 
andere producten gaan omhoog. 
Veel huishoudens zakken onder 
de armoedegrens.

Bedrijven worden geconfronteerd 
met forse prijsverhogingen van 
grondstoffen en energie en een 
verstoring van de aanleveringen.

In Vlaanderen hebben we een zeer 
sterke en veerkrachtige economie 
en een bevolking die dit soort crisis 
aankan.

Jammer genoeg hebben we op 
Vlaams niveau nog niet alle bevoegd-
heden in handen om dit daadkrachtig 
aan te pakken en trekt de Vivaldi-
regering Vlaanderen mee in een 
nooit geziene economische put.

Daarom zal de N-VA in de komende 
jaren blijven ijveren dat Vlaanderen 
zijn eigen weg kan gaan.

We wensen u allemaal alvast een 
zeer warme kerst en een schitterend 
en gezond 2023. 

Zorg goed voor uzelf en uw naasten. 

Frederik Cardon
voorzitter 
N-VA Anzegem

Op 27 oktober 1922, exact 100 jaar geleden, overleed Hugo Verriest in zijn woning in 
Ingooigem. Hugo Nestor Verriest was een Vlaams priester, dichter, schrijver en rede-
naar. Hij was een van de belangrijkste vertegenwoordigers in het uitdragen en bescher-
men van de Vlaamse cultuur en gangmaker van de politieke Vlaamse Beweging.

Hij was net als Guido Gezelle leerling en later leraar in het Klein Seminarie te Roeselare. 
Van Gezelle kreeg hij de liefde voor de moedertaal mee en net als zijn leerling Albrecht 
Rodenbach was hij een groot voorvechter van een Vlaams sprekend Vlaanderen. Door zijn 
uitstraling had hij een grote invloed op zijn leerlingen die hij in de geest van priester-dich-
ter Guido Gezelle onderwees.

Voorvechter Vlaamse taalrechten
Verriest was zelfs de eerste 
priester die in het openbaar 
opkwam voor de taalrechten 
van het volk, in een tijd dat 
de intellectuele elite ver-
franst was. Hij propageerde 
de vernederlandsing van het 
middelbaar en van het hoger 
onderwijs in geheel Vlaande-
ren.

Innemend spreker
Verriest was een innemend 
spreker en had als priester en 
literator een grote rol in de 
ontwikkeling van de Vlaamse 
Beweging. Omdat het bisdom 
niet altijd even opgetogen 
was met de Vlaamse acties, 
kreeg Verriest meermaals een 
nieuwe post toegewezen. Na zijn pensioen werd hij in 1913 gehuldigd 
in Ingooigem. Vijftienduizend vrienden, parochianen, notabelen en 
oud-studenten daagden op. In aanwezigheid van minister-president 
Jambon werd Hugo Verriest herdacht op 23 oktober 2022 in de kerk 
en aan zijn graf in Ingooigem.

Koen Tack, gemeenteraadsvoorzitter

HUGO VERRIEST 
herdacht op 23 oktober 2022

Ondertekening Gulden 
Boek, met vlnr. Jan 
Jambon, Koenraad 
Degroote en Koen Tack
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Aziatische hoornaars teisteren provinciedomeinen
Experts maakten zich de voorbije maanden 
grote zorgen over de snelle verspreiding 
van de Aziatische hoornaar. Ook in de 
West-Vlaamse provinciedomeinen werden 
verschillende nesten opgemerkt van deze 
uitheemse wespensoort die onder ander 
honingbijen opvreet. “Om de opmars 
van de exotische wespensoort een halt 
toe te roepen, worden alle nesten best zo 
snel mogelijk vernietigd. Wie er zelf één 
opmerkt, kan die registreren op de website 
van Vespawatch”, stelt provincieraadslid 
Johan De Poorter.

Yngvild Ingels dient reeks voorstellen om geweld tegen 
politie aan te pakken

De laatste jaren is er een stijgende trend van geweld tegen de politie. De geweldple-
gingen variëren van smaad en beledigingen tot opzettelijke slagen en verwondingen. 
En ondanks veel belo� es van zowel de minister van Binnenlandse Zaken als van de 
minister van Justitie om het geweld aan te pakken, verandert er in de praktijk amper 
weinig, merkt West-Vlaams Kamerlid Ynvild Ingels.

Kamerlid Ingels diende daarom zelf een reeks voorstellen in om onze politiemensen 
beter te beschermen. “Zo willen we ervoor zorgen dat het gemakkelijk wordt voor het 
politiepersoneel om geweldsfeiten te registreren en dat hun identiteit anoniem blijft bij 
een eventuele verdere rechtsgang.”

Ongelijke behandeling agenten
Daarnaast wil de N-VA ervoor zorgen dat agenten recht hebben op een kosteloze rechtsbij-
stand bij morele schadegedingen. Vandaag heeft de overheid de mogelijkheid om rechts-
hulp te weigeren aan politiemensen wanneer ze enkel een morele schadevergoeding nastre-
ven. “Deze ongelijke behandeling in de wetgeving moet worden geschrapt. Agenten moeten 
bij een aantasting van zowel hun fysieke als hun psychische integriteit zeker zijn dat ze de 
nodige rechtsbijstand en bescherming krijgen”, besluit Yngvild Ingels.

Yngvild Ingels

Kortrijk kandidaat Culturele Hoofdstad van Europa in 
2030
Vlaams Parlementslid en schepen van Cultuur in Kortrijk Axel Ronse wil van zijn 
stad in 2030 de Culturele Hoofdstad van Europa maken. “Onze kandidatuur moe-
ten we in 2024 opmaken en daarvoor trekken we alle registers open. Uiteraard zet 
de titel van Culturele Hoofdstad de culturele rijkdom van Kortrijk in de kijker. De 
kandidatuur is vooral bedoeld als motor voor sociale en economische vooruitgang 
in de regio”, stelt Axel. 

Vlaamse identiteit in de kijker
Als schepen van Cultuur zet Ronse ook voluit de Vlaamse identiteit in de kijker in de Gul-
densporenstad. Zo opende op 11 juli het nieuwe Vlaamse museum 1302 de deuren. Het is 
een belevingsmuseum met een betoverend klank- en lichtspel en meeslepende animaties 
en brengt de bloei van het Graafschap Vlaanderen, de Guldensporenslag en het verhaal 
van onze Vlaamse identiteit in de beeld .”Verder investeert onze stad in het nieuw museum 
ABBY dat in 2024 de deuren opent en in de renovatie van de Schouwburg. We zijn een 
makerregio en dat zie je ook op cultureel vlak. De kandidatuur voor Culturele Hoofdstad 
is ons vliegwiel om met cultuur de stad en de regio vooruit de duwen”, besluit Ronse. 

Axel Ronse

Nieuws uit de provincieraad

West-Vlaanderen wil 
onderzoekswerk studenten 
benutten
De provincie West-Vlaanderen reageerde midden oktober positief 
op het voorstel van Kurt Himpe om een provinciale thesiswedstrijd 
in het leven te roepen. “Het TUA West en de Provinciale Ontwikke-
lingsmaatschappij West-Vlaanderen kregen intussen de opdracht een 
gezamenlijk voorstel uit te werken. Er wordt nu binnen de zorgsector 
een initiatief ontwikkeld om studenten volgend jaar hun eindwerk te 
laten voorstellen aan een publiek van bedrijven en zorginstellingen. 
Zo hoopt men de samenwerking tussen de verschillende partners op 
te starten”, verduidelijkt Kurt Himpe. 

Kurt Himpe

N-VA West-Vlaanderen voert actie voor veiliger verkeer
Op woensdag 9 november voerden N-VA-volksvertegenwoordigers Bert Maertens, Axel Ronse en Yngvild Ingels samen met 
lokale N-VA-bestuursleden actie voor een veiliger � etsverkeer. Ze deelden in Lendelede � etslichtjes uit aan � etsers op weg naar 
school. “Uit steekproeven blijkt dat een derde van de Vlaamse secundaire scholieren zonder � etsverlichting rijdt. Nochtans is 
dat cruciaal voor hun eigen veiligheid, zeker in deze donkere dagen”, stellen de N-VA-parlementsleden. N-VA West-Vlaanderen 
lanceerde bovendien enkele voorstellen om het aantal ongevallen met � etsers in onze provincie te verminderen.

Zo roept de N-VA de steden en ge-
meenten op om maximaal te inves-
teren in veilige fietsinfrastructuur en 
daarvoor gebruik te maken van talrij-
ke subsidies van de Vlaamse overheid. 
Vlaams Parlementslid Bert Maertens: 
“De Vlaamse Regering investeert deze 
regeerperiode een recordbedrag in 
fietsveiligheid. Nooit waren er meer 
Vlaamse subsidies voor gemeenten die 
fietspaden aanleggen of de fietsroute 
naar school en de schoolomgeving 
veiliger maken. We roepen lokale 
beleidsmakers op om daar maximaal 
gebruik van te maken.” 

Vierkant groen
Verder vraagt de N-VA alle 
West-Vlaamse politiezones om tijdens 
de komende maanden frequent te con-
troleren op het gebruik van correcte 
fietsverlichting. “Wie 16 of jonger is 
en een overtreding begaat, bieden we 
een verkeersles aan. Verder pleiten we 
ervoor om bestaande fietspaden verge-
vingsgezind te maken en er zo voor te 
zorgen dat een stuurfout niet meteen 
tot een letsel leidt. Bij de herinrichting 
van kruispunten moet een lichtenre-
geling met vierkant groen ook altijd 
overwogen worden. Bij vierkant groen 
krijgen alle fietsers en voetgangers 
vanuit verschillende richtingen tegelijk 

groen licht, terwijl auto’s moeten 
wachten”, gaat Maertens verder.

Opleiding elektrisch fietsen
Tenslotte wil de N-VA ook in elke ge-
meente een opleiding elektrisch fietsen 
organiseren. “Steeds meer mensen 
gebruiken een e-bike, maar hebben 
die niet altijd perfect onder controle. 
Daardoor hebben ze meer kans op on-
gevallen. Door de aandacht te vestigen 
op de verschillende aspecten inzake 
elektrisch fietsen, moet het aantal 
letselongevallen bij gebruikers van 
elektrische fietsen en speed pedelecs 
dalen”, besluit Maertens.

Johan De Poorter

Bert Maertens

www.west-vlaanderen.n-va.be
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Ondertussen voert Vlaanderen wél beleid

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaar.

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België. De paars-groene regering

heeft zelfs nog geen akkoord over de verlenging

van de twee jongste kerncentrales.

De Vlaming die werkt, spaart of onderneemt 

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen. Maar wie 

niet wil werken, kan in dit land eindeloos een

uitkering blijven trekken. De paars-groene regering 

verhoogde de uitkeringen gigantisch in plaats 

van werk te maken van een échte arbeidsdeal.

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen. Aan de asielpoorten 

is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

veroordeeld tot het betalen van dwangsommen. 

Maar ze blijft er koppig voor kiezen om niets te doen.   

Ook de broodnodige pensioenhervorming is

blijven steken op een non-akkoord.

jarenlang nauwelijks heeft gewerkt, wordt 

daarvoor beloond. Alweer een akkoord op
maat van de PS.

Wie 

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaa

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België.

De Vlaming die werkt

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen.

niet wil werken

uitkering blijven trekken

Ook de broodnodige pensioenhe

blijven steken op een non-akkoord

jarenlang 

daarvoor beloond. 

€€€€€€€€€
€
€€€€

€€€€€

€€€€€€€€€

€€€€

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen.
is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

Op Belgisch niveau staat alles stil

Moeilijke tijden vragen om moeilijke beslissingen. De N-VA gaat in de Vlaamse Regering
wél de uitdagingen aan. Ook als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.

Zuhal Demir ijvert daadkrachtig voor haalbare

én betaalbare maatregelen. Ze investeert meer

dan een miljard euro in renovatiepremies en 

goedkope leningen om woningen energiezuiniger

te maken. En ze haalt overbodige kosten uit onze

energiefactuur.

Vlaams minister-president Jan Jambon is

de drijvende kracht die knopen doorhakt in 

complexe dossiers, met een vaste blik op de

toekomst. Een toekomst waarin Vlaanderen

een wereldspeler wordt in innovatie en

ontwikkeling.

Matthias Diependaele waakt onverstoorbaar

over onze centen. Vlaanderen zet als enige regio 

koers naar een begrotingsevenwicht. Matthias

zorgde er ook voor dat mensen met buitenlandse

eigendommen geen recht meer hebben op een

sociale woning.

Om het Vlaamse onderwijs op wereldniveau te

houden, stuurt Ben Weyts bij waar nodig. Met 

aangepaste eindtermen, een taalscreening van 

kleuters en investeringen in infrastructuur en 

digitalisering. Ben geeft de leerkracht de plaats

die hij of zij verdient: vooraan in de klas.


