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Wij werken  
verder voor u!
Als ondervoorzitter van een lokale 
N-VA-afdeling kan ik niet doen 
alsof er niets gebeurd is de  
afgelopen maanden. Ik wil mijn 
kop niet in het zand steken en een 
goednieuwsshow brengen.

Naar aanleiding van de mandatenheisa viel 
ook ik van de ene verbazing in de andere. 
Ik dacht en hoopte meermaals dat het om 
een nieuw televisieformat ging. Spijtig 
genoeg was het geen fictiereeks, maar de 
realiteit. Al te gemakkelijk laten sommige 
politici zich uitbetalen zonder dat daar een 
nuttige inbreng tegenover staat, dat kan 
niet langer aanvaard worden. 

Mogen politici dan niet vergoed worden 
voor hun geleverde werk? Natuurlijk wel, 
iedereen heeft recht op loon naar werken. 

Vergoedingen moeten in verhouding staan 
tot geleverde prestaties en marktconform 
Zijn. Bovendien worden nu de eerste stap-
pen gezet om vast te leggen wat parlement-
sleden nog extra mogen doen, naast hun 
parlementaire taken.

Wat ik vooral wil benadrukken, is dat de 
meesten van ons hard werken om u als kie-
zer van dienst te zijn. Als afdeling proberen 
we van Oudenaarde een leefbare en aan-
gename stad te maken. U kunt verder in 
dit huis-aan-huisblad lezen over een aantal 
dossiers waar we ons de afgelopen maan-
den mee bezig hielden. Vullen wij hiermee 
onze zakken met belastinggeld? Nee. Enkel 
onze mandatarissen in de gemeenteraad 
en de OCMW-raad krijgen een zitpenning. 
Geld dat via aanwezigheidspolitiek trou-
wens terugvloeit naar diverse verenigingen. 
Ik spreek in naam van mijn bestuur als ik 
zeg dat wij aan gemeentepolitiek doen puur 
uit idealisme en niet om onze zakken te 
vullen.

“De meeste politici werken hard 
om de kiezers van dienst te zijn. 
De N-VA wil van Oudenaarde  
vooral een warme en aangename 
stad maken.”
Ondervoorzitter Jacques Vander Haeghen

N-VA heeft een  voor Oudenaarde!
Op 14 februari deelde onze afdeling opnieuw Valentijnschocolaat-
jes uit. Ook dit jaar werden ze gesmaakt!

Na lang aandringen van raadslid  
Roland Van Heddegem werden de  
toiletten van de neutrale afscheids-
ruimte eindelijk opengesteld voor  
het publiek. Bezoekers van de 
begraafplaats Meulewal kunnen 
voortaan op een comfortabele  
wijze gebruik maken van de  
beschikbare sanitaire ruimte.  
Daarmee wordt het gebouw dat 
ruim 465 000 euro heeft gekost 
toch alvast voor iets gebruikt.
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Bestuurslid in de kijker

Wyckmans

Fonne, geboren in Merksem (Antwerpen), woont sinds 2000 
in Nederename. Hij is gehuwd met Conny Delmeire. Hij is nu 
gepensioneerd na een lange loopbaan als bediende bij Ag Insu-
rance, vandaar zijn ervaring in verzekeringen en verkeersrecht.
Als ex-bestuurslid van OKRA Nederename kent hij de pro-
blematiek van de levensomstandigheden en behoeften van 
de zwakkere groepen in onze maatschappij. Dit wil hij ook 
verbeteren.

Op sportief vlak is hij in het voetbal nog steeds actief als jeugd-
opleider. Verder houdt hij van wandelen, fietsen en tuinieren. 
Hij heeft een luisterend oor en is heel sociaal waardoor hij snel 
contact kan leggen en ook een aanspreekpunt is voor veel men-
sen. Ook wil hij zich inzetten voor de natuur, propere buurten, 
werkgelegenheid, veiligheid, leefbaarheid en betaalbare energie. 
Hij vindt het ook een privilege om de functie van organisatie-
verantwoordelijke in een gemotiveerd en tof N-VA bestuur te 
mogen waarnemen. Hopelijk kunnen wij bij de gemeenteraads-
verkiezingen in 2018 verandering brengen in Oudenaarde.

Alfons (Fonne)

Breng zachte plastic naar het recyclagepark
Sinds 1 januari kan je op alle recycla-
geparken in het IVLA-werkingsgebied 
terecht met zachte plastic. Deze fractie 
bestaat uit plastic bloempotjes, plan-
tentrays, plastic folies en overige zachte 
plastic zoals bakjes van kaas, vlees, 
botervlootjes en yoghurtpotjes. Voort-
aan wordt deze plastic dus gerecycleerd, 
waardoor het restafval daalt en ook de 
CO2-uitstoot bij de verbranding vermin-
dert. 

Uiteraard heeft deze maatregel maar 
effect wanneer de bevolking ook precies 

weet wat zachte plastic is, en dat ze ermee 
terecht kunnen op het recyclagepark. 
N-VA-raadslid Kristof Meerschaut stelde 
vast dat dit niet het geval is en bracht het 
punt ter sprake op de gemeenteraad van 
januari. Het stadsbestuur erkende het 
probleem en voorziet een bijkomende in-
fofolder die bij de afrekening van 2016 zal 
gevoegd worden. De N-VA drong er bij 
het stadsbestuur ook op aan om de komst 
van de zachte plastic op het recyclagepark 
goed voor te bereiden: zachte plastics 
wegen niet veel maar nemen veel volume 
in. Er moeten dus voldoende containers 

beschikbaar zijn en bovendien moeten 
de bezoekers ook vlot hun afval kunnen 
kwijtraken. We zijn benieuwd of de bood-
schap begrepen is.

Nieuw windturbineproject  
in kouters van Mullem  
en Heurne?
In 2012 stelde de firma EnerVest voor om drie grootschalige 
windturbines op te richten in de kouters van Mullem en Heur-
ne. Na massaal protest van de buurtbewoners en heel wat nega-
tieve adviezen, waaronder van het stadsbestuur zelf, werd het 
project finaal afgevoerd. Momenteel onderzoekt de firma Aspi-
ravi uit Harelbeke de mogelijkheid om opnieuw een project op 
te starten, deze keer met vier grootschalige windturbines. 

N-VA heeft duidelijk standpunt
Fractievoorzitter Kristof Meerschaut vroeg op de gemeenteraad 
van januari hoe concreet deze plannen waren en of het stads-
bestuur haar negatief standpunt uit 2012 zou handhaven. Het 
stadsbestuur wou voorlopig geen uitspraak doen. N-VA Ou-
denaarde wil wel duidelijk zijn: een project waar windturbines 
als teerlingen los in de kouters van Mullem en Heurne gegooid 
worden kan voor ons in geen geval. 

Eerlijk en open debat
Kristof Meerschaut riep het stadsbestuur alvast op om niet dezelf-
de fout te maken als in 2012: zelfs toen de bouwaanvraag al inge-
diend was, vond het stadsbestuur het niet nodig de bevolking in te 
lichten. Het initiatief is uiteindelijk gekomen van een aantal buurt-
bewoners die een infovergadering hebben georganiseerd. Deze 
keer moet het stadsbestuur zelf het heft in handen nemen. In plaats 
van af te wachten tot er weer maar eens een projectontwikkelaar 
langskomt zou het stadsbestuur beter zelf, proactief nadenken over 
windenergie in al haar facetten, en dit in overleg met de bevolking.
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Op 28 januari was er een gespreksavond 
met minister van Binnenlandse Zaken 
en Veiligheid, Jan Jambon. Hij had 
het vooral over de bestrijding van het 
terrorisme en hoe de N-VA elke dag 
opnieuw aan de veiligheid werkt.

Jan Jambon sprak



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 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:
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