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Kaas- en wijnavond

Gastspreker op onze kaas- en wijnavond is Kamerlid Valerie Van Peel.

Vrijdag 17 november om 19 uur, buffet open vanaf 19.30 uur
Feestzaal De Chicorei, Cyriel Buyssestraat, Nevele (Ingang Carrefour)

Inschrijven via onze bestuursleden of via karlien.depaepe@n-va.be. Nieuw rekeningnummer: BE57 7512 0815 1835.
Volwassenen: 16 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar: 8 euro. Graag vermelden of u een vlees- of kaasschotel wenst.

Meer info op www.n-va.be/nevele

Het fusieverhaal van  
Nevele en Deinze
In augustus werd beslist dat Nevele een fusie zal 
aangaan met de stad Deinze. N-VA Nevele steunt deze 
fusie. Er zijn echter nog veel onbeantwoorde vragen.

De N-VA is voorstander van een efficiënt gemeentebestuur.  
Een schaalvergroting kan namelijk zorgen voor een belasting- 
verlaging en een betere dienstverlening. Vlaanderen moedigt 
fusies aan met een premie van 500 euro per inwoner, met een 
maximum van 20 miljoen euro.

Grondige studie nodig
Omdat een fusieoperatie heel complex is, is het belangrijk om 
alle aspecten rustig te onderzoeken. Ten eerste is er het zakelijke 
luik: voorafgaand aan een fusie moeten de boeken worden open-
gedaan. Er moet onder meer een kosten-batenanalyse gebeuren, 
men moet kijken naar het gemeentepersoneel en naar de kosten 
die gepaard gaan met een fusie. De belangrijkste vraag hierbij is: 
worden beide gemeenten en hun inwoners beter van een fusie? 
De financiën spelen daarbij een belangrijke rol. 

Belangen Nevelaars behartigen
Daarnaast is er het politieke luik: momenteel zetelen er in onze 
gemeente- en OCMW-raad enkel mensen die verkozen zijn op 

Nevelse lijsten. Er worden ook uitsluitend Nevelse dossiers be-
handeld. Bij een fusie verandert dit volledig: de politieke partijen 
en afdelingen zullen op hun beurt fusioneren. Op toekomstige 
lijsten zullen kandidaten van beide gemeenten staan. 

Een grotere gemeente heeft meer kandidaten en dus meer verko-
zenen. Het is belangrijk dat de belangen van de Nevelaars even 
goed behartigd worden. Bovendien moet de financiële bonus van 
20 miljoen euro voor een deel geïnvesteerd worden in Nevele. 

N-VA Nevele geeft de fusie met Deinze alle kansen, maar zal 
erop toekijken dat de inwoners van Nevele er beter van worden. 
We volgen de voorbereiding van de fusie op de voet en geven 
onze kritische opmerkingen waar nodig.
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Nevele vernieuwt dorpskernen
Naast het herwaarderingsplan Hansbeke is er nu ook een 
herwaarderingsplan voor Landegem. Ook voor de kerkom-
geving is er een nieuw plan. Er wordt bijzondere zorg be-
steed aan de verkeersveiligheid en het esthetische. Inwoners 
van Landegem zullen tijdig op de hoogte gebracht worden.

Ook de dorpskern van Poesele wordt binnenkort vernieuwd. Vanaf 2018 
krijgt de kerk een nieuwe bestemming. De kerk wordt een mini-cultureel 
centrum, met mogelijkheden voor muziekfestivals, tentoonstellingen en 
optredens van opkomende jonge talenten. Op Merendreedorp worden de 
huidige, te smalle parkeerplaatsen en de parkeerplaats voor mensen met 
een beperking aangepast. N-VA Nevele staat volledig achter al deze plan-
nen en hoopt dat er ook snel een oplossing komt voor de omleidingsweg 
van Hansbeke.

N-VA Nevele wil tweede kmo-zone
Nevele kreeg van de hogere 
overheden slechts 5 hectare 
toebedeeld voor een ambach-
telijke zone. 

Dat potentieel is met Ter 
Mote in Nevele volledig 
opgebruikt. Meerdere kmo’s 
zijn vragende partij voor een 
uitbreiding. Nevele wordt 
door de hogere overheden 
beschouwd als een ‘buitenge-
meente’. 

Daardoor wordt het zeer 
moeilijk om nog bijkomen-
de gronden vrij te krijgen 
voor een tweede kmo-zone. 

Toch is in het ruimtelijk 
structuurplan van Nevele een 
tweede kmo-zone voorzien. 
De beslissing ligt nu bij de 
provincie.

N-VA wil landelijk karakter van  
Nevele behouden

Om het landelijke karakter 
van onze gemeente veilig te 
stellen, wil de N-VA de verka-
velingswoede afremmen. 
De N-VA vraagt al maanden 
aan de bevoegde schepen om 

een bouwverordening op te 
stellen. Vandaag zijn daar-
over nog geen voorschriften 
en heerst er te veel willekeur 
bij de promotoren en in de 
politiek.

Landegem  
herdenkt Renaat 
De Rudder
Renaat De Rudder werd geboren 
in Oostakker in 1897. Zijn vader 
was hovenier en werkte voor 
diverse kastelen om vervolgens 
in het kasteel van Landegem te 
belanden. De familie De Rudder 
woonde in het hoveniershuis bui-
ten de muur van het kasteel, in de 
huidige Renaat De Rudderstraat.

  Onder meer de dorpskern van Landegem 
wordt binnenkort vernieuwd.

  De ondernemers in Nevele 
zijn vragende partij voor 
een uitbreiding van de 
kmo-zone.
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Eerste Wereldoorlog
In 1914, Renaat was toen 17, werd hij oorlogsvrijwilliger. De 
omstandigheden aan het front waren erbarmelijk en bovendien 
werden de vrijwilligers gepest door de Franstalige officieren. Zo 
werden ze regelmatig onverantwoord in de aanval gestuurd, met 
veel slachtoffers tot gevolg.

Brieven
Renaat stuurde regelmatig brieven naar zijn ouders. Die eindig-
den meestal met: “leve België, leve de Koning”. Geleidelijk werd 
Renaat Vlaamsgezind. Hij schreef onder meer artikels voor de 
frontkranten. In 1916 stichtte hij een Vlaamse kern ‘de IJzer- 
kerels’. Omwille van zijn artikels werd hij meermaals opgesloten. 
Soldaten betoogden voor de gevangenis.

Neergeschoten door een Belgische kogel
Op 17 december 1917 werd Renaat op verkenning gestuurd. Een 
andere Belgische post was daarvan niet op de hoogte en Renaat 
werd geraakt door een Belgische kogel. Zijn stoffelijke resten zijn 
begraven in de Paxpoort bij de IJzertoren in Diksmuide.

Renaat De Rudderjaar
Dit jaar vonden er al veel activiteiten plaats. De gemeenteschool 
van Landegem startte het Renaat De Rudderjaar op 13 mei met 
een ‘Overlevingspad Renaat De Rudder’. Op 9 juli was er een her-
denking in Landegem. Het werd een overweldigend succes met 
meer dan 175 deelnemers aan de academische zitting.

Toespraken en bloemenhulde
Nadien stapte de menigte achter een fanfare naar zijn monument. 
Na de Bloemenhulde volgde er een toespraak van Karel Uytter-
sprot, bestuurder van de VOS Vlaamse Vredesvereniging. Acteur 
Jo Decaluwe las brieven voor die Renaat tijdens de oorlog schreef 
aan zijn ouders, en Ronnie Ranke droeg een zelfgemaakt gedicht 
voor, opgedragen aan Renaat.

Nog andere activiteiten
Op Open Monumentendag kon iedereen het mooi gerestaureerde 
huis De Rudder bezoeken. De Kunstgreep hield een tentoon-
stelling met prachtige werken rond Renaat. Het Davidsfonds 
organiseert in het najaar nog vier activiteiten met onder meer een 
optreden van Willem Vermandere. (tekst naar Hugo Schaeck)

 Sociaal restaurant 
is groot succes

Verkeersveiligheid blijft prioriteit voor N-VA
N-VA-schepen Freddy Bertin zet zich volledig in 
voor de verkeersveiligheid in onze gemeente. Om de 
snelheid in de dorpskernen te verlagen, namen we de 
volgende maatregelen:
  Er komt een zone 30 in de nabijheid van scholen. De politie 

voert vanaf nu ook in deze zones flitscontroles uit.

  In sommige dorpskernen wordt ook vrachtverkeer boven 3,5 
ton verboden. De politie zal instaan voor de handhaving.

  Op verschillende plaatsen werden asverschuivingen aange-
bracht.

  Fietssuggestiestroken zetten automobilisten ertoe aan reke-
ning te houden met fietsers. Fietsoversteekplaatsen krijgen 
kleurmarkeringen op de rijweg.

  Om de scheiding tussen fietsstrook en rijvak te versterken, 
worden ribbelstroken aangebracht.

  Ter hoogte van de gemeenteschool van Landegem wordt een 
slim verkeerslicht geplaatst. Wie sneller rijdt dan 30 km/u 
krijgt een rood licht.

  Vanaf eind september beschikt de gemeente over een fiets-
routeplan, zodat de kinderen veilig naar school kunnen. De 
routes kwamen tot stand in samenwerking met de provincie 
en de Nevelse scholen.

  In de Landegemstraat worden in de bochten paaltjes  
geplaatst tussen het fietspad en de rijweg. Deze maatregel  
zal ook nog op anderen plaatsen worden toegepast.

Elke middag zijn er 35 plaatsen in het sociaal  
restaurant. Momenteel zijn er 97 mensen die als  
regelmatige klant zijn ingeschreven. Alle gebruikers 
uitten hun grote tevredenheid.



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

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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