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De werken in de Warandestraat zijn 
nu al een jaar aan de gang. Tijd voor 
een evaluatie. Als tweede grootste 
partij werden we al verschillende 
malen gecontacteerd over de 
toestanden op de werf.  We hebben 
daarom onze botten aangetrokken 
om met de mensen eens persoonlijk 
te praten of nog beter, te luisteren.

Dezelfde zaken komen telkens 
opnieuw terug.  Wegenwerken 
brengen ongemakken en onverwachte 
situaties met zich mee. Tot zo ver 
geen probleem. Maar de manier waar 
hiermee op de werf wordt omgegaan, 
is de grootste bron van ergernis bij 
de omwonenden. Het lijkt wel of 
de aannemer alle veiligheidsregels 
aan zijn laars lapt. Denken we maar 
aan de gebrekkige signalisatie en 
afbakening van de werf. Ook de 
coördinatie van de verschillende 
werken en onderaannemers doet veel 
wenkbrauwen fronsen.

Ook de schepen van Openbare 
Werken lijkt wel machteloos te staan 
en verliest zijn geduld bij de vele 
opmerkingen die hij te horen krijgt.
Voor de N-VA is er maar één 
verklaring voor al deze miserie: 
“gierigheid bedriegt de wijsheid”.

De aap komt uit de mouw
Het budget voor de volledige 
werken bedraagt afgerond 
acht miljoen euro. De bijdrage 
van de gemeente is beperkt 
tot één miljoen euro. De rest 
wordt opgehoest door de 
intercommunales Aquafin en 
Farys. Bij het toekennen van 
deze opdracht ging men voor de 
laagste prijs. Nochtans kan men 
ook voor de economisch meest 
voordelige inschrijving gaan. Zo 
respecteert men de verhouding 
prijs/kwaliteit beter.
We weten uit goede bron dat 
grondwerkbedrijf Aclagro 
voor deze opdracht nauwelijks 
overschot heeft. Vandaar dat het 
amateurisme voortdurend de kop 
opsteekt. Om de winstmarge te 
behouden, moet men op alles 
beknibbelen. De Amerikanen 
hebben voor deze hele toestand 
een mooi spreekwoord: “If you 
pay peanuts, you get monkeys”.

Hopelijk leren we hieruit voor 
de toekomst. De mensen van 
de Weefstraat zijn bij deze 
gewaarschuwd. 

Op donderdag 25 februari 2016 werd het N-VA bestuur Nazareth verkozen voor de 
volgende drie jaar. Koen Dewaele werd herkozen als voorzitter,  Jacques Wollaert blijft 
ondervoorzitter. Deze ondernemende bestuursploeg heeft de ideeën en de mensen om 
het huidige, kabbelende bestuur de nodige nieuwe impulsen te geven. In aanloop naar 
de verkiezingen in 2018,  zullen we dan ook gaandeweg met creatieve voorstellen voor 
de dag komen.

Openbare werken in Nazareth:
“Gierigheid bedriegt de wijsheid”

Nieuw N-VA-bestuur verkozen in Nazareth

  Wij deelden chocolaatjes uit en staken zo de 
bewoners een hart onder de riem.

  V.l.n.r;: Bruno Coussement, Carla Verstraete, Jacques Wollaert, Karien De Clercq, 
Kurt Van Collie, Martine Crispyn, Koen Dewaele, Robin De Rouck, Peter Tolpe, 
Frank Dhaenens, Philippe Helderweirt
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In februari hadden we onze vierde cocktailavond. De sfeer was gezellig, de muziek was aangenaam en 
de gesprekken interessant. Iedereen die wou, kon op een heel ontspannen manier een praatje slaan met 
staatssecretaris Elke Sleurs of volksvertegenwoordigers Peter De Decker en Sabine Vermeulen.

De keuze van de verschillende cocktails – met of zonder alcohol – zorgde voor een leuke afwisseling. En de vele gratis hapjes werden 
ten zeerste geapprecieerd. Op naar het volgende …

Wie regelmatig de afrit van de E17 (Steenweg Deinze) neemt, zal het al opgevallen zijn.
De grote vuilbakken op de carpoolparking zijn echte stortplaatsen geworden.

N-VA-
gemeenteraadslid 
Carla Verstraete 
vroeg daarom aan het 
college om er iets aan 
te doen. Antwoord: 
“Dit is een gewestweg 
en dus niet onze 
bevoegdheid. 
We zullen het 
aankaarten.”

Het is ons niet 
duidelijk of er nu tot 
actie is overgegaan. 
We vragen het na 
op de volgende 
gemeenteraad. 


plaats kleinere 
vuilbakken.


bepaal fikse boetes 
en communiceer 
uitgebreid.


betrap op 
heterdaad, bestraf 
en communiceer 
dit zo mogelijk nog 
uitgebreider.

Iets gemist?

Sluikstorten: gemeentebestuur, doe er iets aan!

N-VA Nazareth zit op Facebook
Sinds kort heeft N-VA Nazareth ook een Facebookpagina. Liken is de boodschap!

Iets gemist?

Sluikstorten: gemeentebestuur, doe er iets aan!

Vermijd een opgelegde fusie!
In februari hadden we onze vierde cocktailavond. De sfeer was gezellig, de muziek was aangenaam en 
de gesprekken interessant. Iedereen die wou, kon op een heel ontspannen manier een praatje slaan met 
staatssecretaris Elke Sleurs of volksvertegenwoordigers Peter De Decker en Sabine Vermeulen.

Wie regelmatig de afrit van de E17 (Steenweg Deinze) neemt, zal het al opgevallen zijn.  
De grote vuilbakken op de carpoolparking zijn echte stortplaatsen geworden.

De keuze van de verschillende cocktails – met of zonder alcohol – zorgde voor een leuke afwisseling. En de vele gratis hapjes werden 
ten zeerste geapprecieerd. Op naar het volgende …

N-VA-
gemeenteraadslid 
Carla Verstraete 
vroeg daarom aan 
het college om er 
iets aan te doen. 
Antwoord: “Dit is een 
gewestweg en dus niet 
onze bevoegdheid. 
We zullen het 
aankaarten.”
Het is ons niet 
duidelijk of er nu tot 
actie is overgegaan. 
We vragen het na 
op de volgende 
gemeenteraad. 


plaats kleinere 
vuilbakken.


bepaal fikse boetes 
en communiceer 
uitgebreid.


betrap op 
heterdaad, bestraf 
en communiceer 
dit zo mogelijk nog 
uitgebreider.

Fusies van gemeenten krijgen meer en meer aandacht. Voor wie er snel bij is, stimuleert 
de Vlaamse regering een vrijwillige fusie met grote bedragen. Voor Nazareth zou 
dit 5,6 miljoen euro miljoen opleveren in 2018. Een opgelegde fusie is absoluut te 
vermijden en maakt veel emoties los. Daarom denken wij vooruit en horen we graag uw 
mening.



N-VA Nazareth zit op Facebook
Sinds kort heeft N-VA Nazareth ook een Facebookpagina. Liken is de boodschap!

Doe mee met onze enquête over de fusies van gemeenten. Vul het formulier hieronder in of ga online naar:  
www.enquetemaken.be/ De enquête duurt twee minuten.

U kan de antwoorden bezorgen op een van de volgende adressen:

Koen Dewaele
Steenweg Deinze 102 A
Carla Verstraete
Camiel Fremaultstraat 31
Jacques Wollaert
Kasteelstraat 2 Bus 7 
Karien De Clercq
Sterrenbosstraat 56

Frank Dhaenens
Jagerstraat 12
Kurt Van Collie
Steenweg 305
Robin De Rouck
Steenweg 303
Bruno Coussement
Snepstraat 9C

Martine Crispyn
Cyriel Buyssestraat 4
Philippe Helderweirdt
Vijverstraat 1A
Peter Tolpe
Weefstraat 37

GESLACHT
 Man
 Vrouw

LEEFTIJD
 Jonger dan 20 jaar
	 Tussen 20 en 50 jaar
	 Ouder dan 50 jaar

INWONER SINDS
 Minder dan 5 jaar
 Tussen 5 en 15 jaar
 Tussen 15 en 25 jaar
 Meer dan 25 jaar
 Sinds geboorte

1. Wat zijn volgens u de mogelijke voordelen van een fusie? (max 2 + ander suggestie)
 Betere dienstverlening
 Minder belastingen
 Meer investeringen

 Minder vriendjespolitiek
 Minder bureaucratie
 Betere bestuurders

 Andere suggestie:

 Minder lokale dienstverlening
 Meer bureaucratie
 Meer belastingen

 Minder investeringen
 Verlies aan authenticiteit
 Onbekende bestuurders

 Andere suggestie:

 Deinze 
 Sint-Martens-Latem

 De Pinte
 Gavere

 Zingem
 Kruishoutem

  Betere, veilige en vooral meer 
fietspaden

  Compensatie voor de 
landbouwers voor de schade als 
gevolg van de ruilverkaveling

  Meer recreatiemogelijkheden in 
de dorpskernen (oa via privaat-
publiek samenwerking)

  Betere aannemers voor 
openbare werken (ipv de 
goedkoopste)

  Veiligheid (camerabewaking, 
meer politieaanwezigheid)

  Dienstverlening (lokale 
loketten, specifieke loketten (vb 
kinderopvang, ondernemingen, 
...), betere internetservice)

 Andere suggestie:

2. Wat zijn volgens u de mogelijke nadelen van een fusie? (max 2 + andere suggestie)

3. Indien er toch een fusie zou komen (al dan niet opgelegd), naar welke buurgemeente(n) gaat uw voorkeur? Max 2

4.  Indien Nazareth een fusiebonus van € 5,6 miljoen kan verdienen van de Vlaamse Overheid, waaraan zou de 
gemeente dit best besteden? Max 2 + andere suggesties
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www.n-va.be/nazareth. De enquête duurt twee minuten.

1. Wat zijn volgens u de mogelijke voordelen van een fusie? (max 2 + ander suggestie)



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten

 Plichten

20
15

20
15

vrijwillig

gedwongen

4.000

5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018

68%
NU

72%2018

Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


