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

Beste inwoner van Anzegem,
Op 20 september 2017 nam iedereen 
kennis van het onverwachte overlijden 
van onze geliefde burgemeester Claude 
Van Marcke. Hij stond gekend als een 
warm en joviaal man, die er was voor 
alle inwoners. Een man met enorm veel 
enthousiasme, inzet en werkkracht.
Claude zat nooit stil en was de bruggenbouwer die 
Anzegem nodig had. Hij liet na de verkiezingen 
van 2012 een nieuwe wind waaien door Anzegem, 
samen met zijn coalitiepartners.

Mensen verbinden
Als geen ander kon Claude problemen oplossen en 
mensen verbinden. Hij liet ook de andere schepe-
nen scoren op hun terrein. Gino Devogelaere, zijn opvolger, zal samen met het ganse 
schepencollege hard werken om het werk van Claude voort te zetten. N-VA Anzegem 
zal zich hiervoor ook ten volle inzetten.

Een mooi mens
Ik wil afsluiten met een omschrijving van Claude door onze nieuwe burgemeester 
Gino Devogelaere, die we alleen maar kunnen beamen. ‘Het zelfvertrouwen droop er 
af, met zijn Anzegems gezond boerenverstand. Als burgemeester luisterde hij oprecht 
naar zijn burgers. Maar hij was ook kwetsbaar en zat met twijfels en onzekerheden. Dat 
maakte van hem een heel mooi mens.’ 

Koen Tack, namens het bestuur van N-VA Anzegem
 Heeft u een vraag of probleem? 
Schepen van Onderwijs, Toerisme 
en Feestelijkheden Koen Tack kan u 
misschien helpen. Steeds bereikbaar 
via koen.tack@n-va.be of  
056 77 54 73 of 0479 277877.

Vraag het aan 

onze schepen

Interesse in politiek?
Op onze N-VA-lijst is er nog plaats 
voor enkele Vlaamsgezinde Anze-
gemnaren. Wie zich aangesproken 
voelt kan contact opnemen met de 
hiernaast vermelde bestuursleden.

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  
caroline.broucke@n-va.be

 

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

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

Kilian Verspeelt, voorzitter Jong N-VA Anzegem 
Kalkstraat 15, 8570 Anzegem 
kilian.verspeelt@jongnva.be, 0473 70 60 25

Een vraag? Een suggestie? Laat het ons weten! 

www.n-va.be/anzegem - www.facebook.com/nvaanzegem
 www.facebook.com/jongnvagrootanzegem

  Claude Van Marcke (links) en 
Koen Tack openen de kermis.

N-VA Anzegem  
steunt Music  
For Life!

Net als vorige jaren steunt de 
N-VA ook dit jaar Music For Life, 
de solidariteitsactie van Studio 
Brussel. Samen maken we van de 
week voor Kerstmis opnieuw ‘De 
Warmste Week’. N-VA Anzegem 
was met dit doel aanwezig op de 
kerstmarkt van Tiegem. 

Dit jaar kunnen Hartekamp en 
Zonnebloemblaadjes op onze 
steun rekenen! Beide vzw’s zetten 
zich in om kinderen die ziek zijn of 
een beperking hebben, een mooi 
zomerkamp te bezorgen.

N-VA Anzegem wenst 
u een fijn 2018!

De octopus in Anzegem p. 2 Trap herdenkingsheuvel p. 3
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Anzegem stapt in het Octopusplan
Het Octopusplan staat voor duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke 
schoolomgevingen en -routes. Het Octopusplan is gebaseerd op volgende 
doelstellingen:

Veiligheid
Met het Octopusplan ijveren we voor veiligere 
schoolomgevingen en -routes. Veilige routes zijn immers 
een cruciale factor die bepaalt of kinderen zich te voet of 
met de fiets naar school verplaatsen. N-VA Anzegem zal in 
de toekomst afgescheiden wandel-en fietspaden nabij onze 
plaatselijke scholen als prioriteit opnemen. De afscheiding in de 
Landergemstraat is hier een goed voorbeeld van.

Ontplooiing
Kinderen kunnen zich alleen maar zelfstandig leren verplaatsen 
in het verkeer wanneer ze daartoe kansen krijgen. Daarbij is het 
essentieel dat hen de juiste vaardigheden worden bijgebracht. 
Het Octopusplan biedt een performante ondersteuning aan 
verkeers- en mobiliteitseducatie op een kindvriendelijke manier. 

Ecologie
Het Octopusplan heeft aandacht voor milieu en klimaat. Door 
het stimuleren van duurzame mobiliteit verbeteren we de 
luchtkwaliteit en verminderen we de CO2-uitstoot. Zo streven 
we een beter klimaat na. In onze activiteiten trachten we een 
duurzame filosofie te hanteren door het drukwerk stelselmatig 
te beperken, minder verpakkingsmateriaal te voorzien, 
duurzame materialen aan te kopen of met een kwaliteitslabel en 
materialen online ter beschikking te stellen.

Participatie
Niet alleen de verkeersveiligheid draagt bij tot de toename van 
jonge fietsers en voetgangers. Ook de weg die kinderen afleggen 
van en naar school moet op een kindvriendelijke manier worden 

ingericht. Kinderen zullen zelf vragende partij worden om naar 
school te wandelen of fietsen indien de route een uitstraling 
heeft die hen aanspreekt.. 

Gezondheid
Vandaag de dag wordt bij steeds meer kinderen 
overgewicht vastgesteld. Dit kan op latere leeftijd grote 
gezondheidsproblemen veroorzaken. Een belangrijke oorzaak 
van dit overgewicht is de enorme daling van de fysieke activiteit 
bij kinderen. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is het 
verhogen van de mobiliteit van kinderen. 

Te voet of met de fiets naar school gaan, draagt immers bij 
tot het behalen van de richtlijn voor dagelijkse beweging bij 
kinderen. Daarnaast zorgt actief transport naar school eveneens 
voor de ontwikkeling van een gezond psychisch en sociaal 
evenwicht.

Opnieuw techniekklassen in Anzegem
In januari starten we opnieuw met een 
reeks van de Techniekacademie. Wij zijn 
al volop bezig met de voorbereiding van 12 
uitdagende technieksessies voor de 10- en 
11-jarigen! 

De Techniekacademie is voorzien van woensdag 17 
januari 2018 tot woensdag 2 mei 2018. 

Twee techniekklassen in het Sint-Vincentiusinstituut 
Anzegem op woensdagnamiddag en één techniekklas 
in de gebouwen van het Kunstonderwijs Vichte op 
zaterdagmorgen.

De volledige reeks bestaat uit elf workshops en één 
bedrijfsbezoek;

N-VA Anzegem wenst  
u een prettige Kerst!
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Verborgen trap Herdenkingsheuvel blootgelegd

De herdenkingsheuvel in de Landergemstraat legt zijn geheimen bloot. Volgend jaar staat hij centraal in de 
herdenking van 100 jaar wapenstilstand.

In opdracht van onze schepen werd de oude toegangstrap van 
het gewezen Duits kerkhof in de Landergemstraat blootgelegd. 
Na uitgraving bleek dat een deel van de natuurstenen muur 
nog is bewaard, maar ook dat er veel werd weggekapt. Ook alle 
zeer grote zwarte arduinen tegels en treden werden in 1955 
weggehaald voor alles onder de aarde verdween. 

3We proberen nu in archieven op te sporen welke materialen 
gebruikt werden en waar deze werden aangekocht. Zo kunnen 
we in de toekomst de nodige herstellingen uitvoeren,” zegt 
schepen van toerisme Koen Tack. 

Recent werden op de ‘herdenkingsheuvel’ drie grote 
bloemenperken ingezaaid, waaronder één perk met klaprozen, 
symbool van de Groote Oorlog. De ander perken werden 

ingezaaid met madeliefjes (de bloem van de Belgen), vergeet-me-
nietjes (het bloemetje van de Newfoundlanders en de Duitsers) 
en de Franse korenbloem.

Herdenking in 2018
Op zaterdag 8 september 2018 vindt er op de herdenkingsheuvel 
een grote evocatie plaats in samenwerking met de 
kunstacademies. Hier wordt volop aan gewerkt. Voor de 
honderdste verjaardag van de wapenstilstand worden er op elf 
november volgend jaar ook twee vredesbomen aangeplant.
Door een aanpassing aan de site zal hij ook dienen als rustpunt 
bij het aanpalend wandelnetwerk ‘Land van Streuvels’. “De 
herdenkingsheuvel moet een plaats worden waar alle partijen, 
waar ze ook vandaan kwamen, herdacht kunnen worden.” 

Vlaanderen wil netwerk trage wegen behouden en uitbouwen
Met een nieuw decreet wil Vlaanderen het gemeenten makkelijker maken om dit netwerk van groene verbindingswegen te 
behouden en verder uit te bouwen. N-VA Anzegem zal ervoor ijveren dat de gemeente Anzegem op die kar springt en zich 
blijvend zal inzetten voor projecten, zoals het Kasselrijbeekpad.

Duidelijkheid over trage wegen
De wegen vervullen een duurzame functie op het vlak van mobiliteit, maar ook van 
recreatie. Vaak ligt zo’n trage weg echter op het grondgebied van een persoon of een 
overheid, zonder dat die dat zelf beseft. Het nieuwe decreet moet een einde maken aan 
juridische procedureslagen en absurde situaties, waarbij er bijvoorbeeld een voetweg 
door een speelplaats van een school loopt.

Meer en veiligere verbindingen
Alle belangenverenigingen werden betrokken bij de opmaak van het Decreet Gemeentewegen. Zij mochten meermaals hun 
bekommernissen uiten, wat resulteerde in een evenwichtig resultaat. Dankzij de herwaardering van verschillende soorten 
trage wegen ontstaan er nieuwe, efficiëntere verbindingen voor voetgangers en fietsers. Dat betekent niet alleen méér maar ook 
veiligere verbindingen naar de school, de sportclub of de bibliotheek.

Lokale autonomie
Lokale besturen krijgen ook meer beslissingsmacht over de trage wegen op hun grondgebied. Het decreet geeft de steden en 
gemeenten heel wat vertrouwen en verantwoordelijkheid, zonder bijkomende administratieve lasten.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

1

Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

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
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