
Jaargang 2015 • nr. 4  • december

ANZEGEM

Beste inwoner van Anzegem,

Nu de legislatuur halfweg is, nemen 
we de gelegenheid te baat om eens 
om te kijken. De N-VA zit nu drie jaar 
in de meerderheid en als voorzitter 
ben ik tevreden dat N-VA Anzegem 
een loyale partner blijft. Meer nog: ik 
ben fi er dat onze mandatarissen in het 
schepencollege, op de gemeenteraad en 
in de OCMW-raad hun stempel hebben 
kunnen drukken. Zij zorgen voor de 
beloofde verandering!

N-VA VERZET BAKENS

Elk binnen hun domein verzetten zij de 
bakens en leggen ze nieuwe accenten. 
Daarbij verliezen we onze verkiezings-
beloften niet uit het oog. Wij blijven 
trouw aan onze ideeën. Dat kan u tel-
kens weer vaststellen. In dit blad staat 
meer dan één voorbeeld.

De komende drie jaar ligt er ook nog 
heel wat op de plank. De zachte ring 

bijvoorbeeld 
wordt alsmaar 
rijker en 
veiliger. Een 
kijkplatform, 
amfi theater, 
Romeinse heirweg, watertuin en zone 
25 zijn onze vijf belangrijkste doelstel-
lingen. De zachte ring wordt prachtig, 
dat is zeker!

NU AL VOORUITKIJKEN NAAR 2018

We speuren bovendien de Anzegemse 
horizonten af op zoek naar gemotiveerde 
mensen om onze N-VA-ploeg te verster-
ken! Wie interesse heeft om onze rangen 
te vervoegen kan contact opnemen met 
één van onze bestuursleden. Want we 
willen onze politieke sterkte minstens 
verdubbelen in 2018. Alleen zo kunnen 
we de ingezette verandering doorzetten.

Ten slotte wens ik jullie een zalig kerst-
feest en een voorspoedig, gezond en 
veilig 2016.

Drie jaar verandering 
is meer dan ooit zichtbaar

www.n-va.be/anzegem
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De N-VA zet dit 
najaar in op de 
verkeersveiligheid 
van zwakke weg-
gebruikers die in 
het duister de baan 
op moeten. Daarom 
kunnen fi etsers 
en voetgangers uit 
Anzegem een gratis 
fl uorescerende 

rugzakhoes verkrijgen. Stuur een 
mail naar koen.tack@n-va.be en 
we bezorgen u de fl uohoes zo snel 
mogelijk aan huis. Wees er vlug bij 
want de voorraad is bijna uitgeput!

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 schepen-
zaal in Anzegem en elke vrijdag in de 
raadzaal van het antennepunt Vichte. 
Maak een afspraak via 
noel.veys@n-va.be of 056 68 97 00.

De N-VA zet het nieuwe jaar gewoon-
tegetrouw feestelijk in. Dit jaar vindt 
het plaats in De Nekkerhal in Meche-
len. Hou dus 9 januari alvast vrij in 
uw agenda! Alle leden zijn welkom 
vanaf 19.30 uur.

WEES ZICHTBAAR IN HET VERKEER

 VRAAG HET ONZE SCHEPEN

9 JANUARI: NATIONAAL 

N-VA-NIEUWJAARSFEEST

Jan Dewijngaert 
Voorzitter N-VA Anzegem

Jan Dewijngaert, voorzitter - Zurendries-
straat 19, 8573 Tiegem - 0470 76 43 33 - 
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 Leies traat 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 

Een vraag? Een suggestie? Laat het ons weten! 
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In het kader van de lancering van onze vijf gloednieuwe streekproducten besliste het schepencollege een 
bijzondere commerciële kans te bieden aan onze Bonanza-basisscholen. Zij krijgen een ‘verkoopsprioriteit’ 
van onze ‘wuivende A’-producten. 

Dit geldt enkel  op een  bijzonder verkoopmoment in de eigen dorpskern. Zo zal bijvoorbeeld ‘De Bergop’ 
(VBS Tiegem) tijdens het gezellige gebeuren vlakbij hun school een exclusief Anzegems streekproductenpak-
ket kunnen aanbieden. Een warme aanbeveling!

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

In het park van De Kleine Kluis 
staan volgens het rapport van een 
bomenspecialist een paar zwaar 
zieke bomen. Het gaat vooral over 
de twee majestueuze landschaps-
bepalende beuken. 

Een leek ziet niet snel iets ver-
dachts, tenzij het vroege bladver-
lies en de uitdunnende kruin. Het 
college toont zich evenwel zeer be-
zorgd over deze situatie en duidde 

een tweede expert aan. Misschien 
kunnen we het rooien nog even 
uitstellen, op voorwaarde natuur-
lijk dat alles veilig is.

We maken binnenkort ook werk 
van een aanplantingplan voor 
bomen. Er komt bovendien een 
lijst met mogelijke locaties voor 
extra aanplantingen. Suggesties 
zijn zeker welkom: contacteer ons 
dus gerust.

In Kaster is een werkgroep bezig met plannen voor de bouw van een 
heuse buitenbakoven. Wij vinden dat een prachtidee! Wij adviseren 
de projectgroep om hiervoor nog eens bij het college aan te kloppen. 
Bij de officiële opening kan het bestuur bijvoorbeeld een steentje 
bijdragen aan een dorpsfeest, op voorwaarde dat de verenigingen 
hierbij samenwerken.

Binnenkort staat de kerstmarkt van 
Tiegem opnieuw op het program-
ma. Dat is stilaan een traditioneel 
gebeuren dat eveneens de sfeer 
onder de bewoners van de dorps-
kernen stevig de hoogte injaagt.

De kerstmarkt vindt plaats op zater-
dag 12 december vanaf 17 uur en op 
zondag 13 december vanaf 16 uur.

Omdat bomen belangrijk zijn: 
N-VA Anzegem ondersteunt!

Omdat dorpskernensfeer kapitaal is: de N-VA stimuleert!

Omdat dorpsscholen belangrijk zijn: 
de N-VA moedigt aan!

Onze dienst Toerisme spaart tijd 
noch moeite om onze gemeente 
op de regionale kaart te zetten. 
Daarbij speelt de plaatselijke dy-
namiek een onmisbare rol. 

Denk bijvoorbeeld aan brouwerij 
Verhaeghe, die samen met de Textiel-
trekkers van Vichte een eigen Anze-
gems bier op de markt bracht. Onze 
beenhouwers nodigden we dan weer 
uit om een eigen paté te ontwerpen. 
Aan de warme bakkers vroegen we 
om een ovenkoek te presenteren. 
Deze eerste golf investeringen werd 
afgerond met ons Streuvelsbier en 
de Anzegemse streekbierenpaté van 
Karel Cornette.

DRIE NIEUWE 
STREEKPRODUCTEN
Maar er volgt nog meer. Samen 
met Watt (Werkgroep Anzegemse 
Toeristische Troeven) en de dienst 
Toerisme bouwt  N-VA-schepen Noël 
Veys verder aan een toekomstgericht 
toeristisch project. Het resultaat hier-

van werd op de gemeenteraad van 
10 november voorgelegd, in de vorm 
van drie nieuwe erkende streek-
producten:

1.  De Streuvelspraline: een biopro-
duct van Montserrat, in een stijlvol 
doosje, ontworpen door N-VA-
bestuurslid Marleen Maes.

2.  Het fijne appelsap van Dôlage: 
honderd procent Tiegems!

3.  Het artisanale advocaatje: een 
lekkernij op basis van Heirwegse 
scharreleieren, van de Sterhoek-
hoeve, het geografische middel-
punt van Anzegem.

Al deze producten zullen ook aange-
boden worden op de kerstmarkt van 
Tiegem.

VIJFTIEN NIEUWE TOERISTISCHE 
AMBASSADEURS
Nog tijdens de laatste gemeenteraad 
werden vijftien Anzegemse zaken 

erkend als ‘toeristisch ambassadeur’. 
Zij zullen de streekproducten te koop 
aanbieden en zo onze gemeente mee 
promoten.

Toerisme Anzegem zit in de lift. En 
daarbij klinkt een alsmaar luider 
politieke, dringende vraag vanuit 
onze N-VA-fractie: wanneer krijgt 
Toerisme Anzegem eindelijk zijn 
voltijdse ambtenaar?

N-VA Anzegem was op 18 oktober van de partij op het ledenfeest 
van N-VA Zwevegem. Gastspreker was Yoleen Van Camp, doctor 
in de medische wetenschap en N-VA-Kamerlid. 

Yoleen gaf uitleg over haar werk in de Kamercommissies 
Volksgezondheid en Naturalisatie. Ze maakte ook duidelijk 
(vanuit haar eigen ervaring) dat jongeren in de politiek zeer 
zeker een verschil kunnen maken.

N-VA wil lokale handel en toerisme versterken

Ontmoeting met Yoleen Van Camp

Op 24 oktober werd  de vernieuwde doortocht in 
Ingooigem officieel geopend door Bob D’hoedt, 
kabinetsmedewerker van minister van Mobiliteit 
Ben Weyts en ex-Anzegemnaar. Hij bracht ook 
bijkomend goed nieuws voor Anzegem.

De Grote Leiestraat (N382) zal volledig 
heraangelegd worden, met aan beide zijden vrijliggende veilige fietspaden. Er komen ook vrijliggende fietspaden 
aan beide zijden van de Statiestraat en de Bevrijdingslaan. Aan de aansluiting van de N36 op de N382 in Kaster is 
er een verkeerspoort gepland.

Nieuwe doortocht N36-
Pastoor Verrieststraat 
offi cieel geopend

N-VA-mandatarissen Jan Dewijngaert, Noel Veys, Bob D’hoedt, 
Koen Tack, Jozef Hellin en Marleen Maes huldigden de 
doortocht mee in. 

Streekproducten en ambassadeurs 
zetten Anzegem op de kaart.

Koen Tack en Noel Feys ontmoetten het jonge 
Kamerlid in Zwevegem.

Twee kleine maar fijne dorpskernen, Kaster en Tiegem, trekken in deze editie onze aandacht.  
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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

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:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:
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