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Jacques Wollaert 
wordt N-VA- 
gemeenteraadslid

Jacques Wollaert vervangt Koen 
Dewaele in de gemeenteraad. 
Koen stopt als gemeenteraads-
lid, maar niet als voorzitter. Een 
gezond evenwicht vinden tussen 
werk, gezin en engagement in 
de politiek is niet altijd even 
gemakkelijk en dan moet er soms 
een keuze gemaakt worden. 
Als voorzitter blijft Koen zich vol 
enthousiasme inzetten voor N-VA 
Nazareth. 

Op de volgende pagina leest u een 
interview met Koen.

Meer weten over  
N-VA Nazareth-Eke?

 www.n-va.be/nazareth

 N-VA Nazareth-Eke

 @nazareth-ekenva

Naam Voornaam 

Adres

E-mail Tel

…........…. x ontbijt kind à € 5 (keuze: O chocolademelk of O fristi)

…........…. x ontbijt volwassene à € 10

…........…. x luxe-ontbijt à € 15

TOTAAL: € …..........…. cash betaald / gestort

Levering:
  tussen 8 en 9 uur
  tussen 9 en 10 uur

ik wil genieten van een herfstontbijt op 8 oktober!
JA!

N-VA brengt herfstontbijt aan huis
Zondag 8 oktober
N-VA Nazareth brengt een heerlijk ontbijt bij u thuis. Het enige waar u voor moet zorgen is 
een verse kop koffie of thee. De verse pistolets, de koffiekoek, het beleg, fruit … brengen 
wij. Wilt u het feestelijker? Dat kan ook met ons luxe-ontbijt met onder meer een flesje 
cava. Aan u de keuze.

  Karien De Clercq, Sterrenbosstraat 56, karien.declercq@n-va.be 09 385 33 69
  Carla Verstraete, Camiel Fremaultstraat 31, carla.verstraete@n-va.be 09 385 81 75
  Kurt Van Collie, Steenweg 305, kurt.vancollie@n-va.be

U kunt het bedrag cash betalen bij afgifte van de bestelbon of storten voor 
woensdag 4 oktober op rekeningnummer BE65 7370 3469 2596.

Vul tijdig de bestelbon in en geef die voor woensdag 4 oktober af aan:

Interview met voorzitter Koen Dewaele p. 2 Geen kerstmarkt meer? p. 3
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Koen Dewaele stopt als 
gemeenteraadslid, maar 
zet zich voor 200 procent 
in als voorzitter
Waarom heb je ontslag genomen als gemeente-
raadslid? 

Als ik iets doe, wil ik het goed doen. Ik ben bedrijfsleider 
van een jong biotechnologisch bedrijf, ADx NeuroScien-
ces, dat zich bezighoudt met onderzoek naar de ziekte van 
Alzheimer en Parkinson. Het loopt goed en we staan voor 
belangrijke ontwikkelingen. Verder ben ik ook nog eens 
papa van drie tieners en echtgenoot. Het wordt steeds moei-
lijker om dat te combineren met een mandaat in de gemeen-
teraad. Toch tenminste als je dit serieus wil doen. 

Wie zal je vervangen in de gemeenteraad?

Jacques Wollaert staat klaar. Hij volgt sinds jaar en dag de 
gemeenteraad als aandachtige en interactieve toeschouwer. 
Ik ben ervan overtuigd dat Jacques zich vlug zal inwerken. 
Hij zal met de nodige dossierkennis zijn mandaat met glans 
invullen.

Hoe kijk je terug op de voorbije jaren als gemeen-
teraadslid?

Ik heb veel geleerd. Mijn respect voor politici is alleen maar 
gestegen. Wat je ook doet of zegt, er is altijd wel kritiek. Wel 
zou er flink mogen gesnoeid worden in het aantal man-
daten. Ik vind wel dat er  meer mensen met echte bedrijf-
servaring welkom zijn in de politiek. Dat zou bijvoorbeeld 
kunnen helpen om te beslissen wat voor een goed bestuur 
essentieel is en wat bijkomstig. Ik heb ook geleerd dat als 
je iets wil veranderen, je ook verantwoordelijkheid moet 
nemen. Vanuit de oppositie kan je wel enigszins controle 
op het beleid houden, maar eigenlijk hol je steeds achter de 
feiten aan en kan je weinig verwezenlijken. 

Blijf je voorzitter van N-VA Nazareth?

Absoluut. Ik wil met de N-VA goed scoren bij de gemeente-
raadsverkiezingen van 2018, zodat onze partij hopelijk kan 
meebesturen. Ik kan me daar nu volop op concentreren.

Waarom koos je voor de N-VA?

Als ondernemer reis ik de wereld rond en zie ik hoe er in an-
dere landen en continenten gewerkt en ondernomen wordt. 
Nu China meer op de voorgrond treedt, moeten Europa en 
Vlaanderen zich economisch weerbaar kunnen tonen. Een 
politiek die ondernemers steunt, vormt een goede basis voor 
welvaart en welzijn van deze en de volgende generaties. De 
N-VA is voorlopig de enige partij die er duidelijk voor pleit 
om zowel Vlaanderen als Europa economisch en politiek 
te versterken. Dat hoeft niet asociaal te zijn, maar niets is 
voor niets. Het rechten-en-plichtenverhaal van de N-VA 
spreekt me daarom aan. Daarenboven is het duidelijk dat de 
politieke structuren in dit land dringend aan een grondige 
verbouwing toe zijn. Ook daar is de N-VA heel duidelijk in.

Waarom stapte je dan in de gemeentepolitiek?
Ik heb hier 25 jaar geleden geïnvesteerd in een woning, 
omdat ik toen al de mogelijkheden zag van deze gemeente. 
Nazareth heeft zoveel troeven om verder uit te groeien als 
landelijk residentiële gemeente met een gezonde sociale 
mix. Ik mis de visie hieromtrent bij het huidige uitbollende 
bestuur. Hopelijk kan ik als lokale N-VA-voorzitter  
mijn steentje bijdragen om mooie opportuniteiten te  
benutten, zoals bijvoorbeeld recreatieve en residentiële 
ontwikkelingen.
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Geen kerstmarkt meer?
De eerste editie van Winterland was een succes. Veel 
inwoners keken dan ook al uit naar de nieuwe editie. 
Die komt er door een beslissing van het gemeentebe-
stuur helaas niet.
Winterland was een leuk initiatief met een goede sfeer en toffe 
kinderanimatie en bracht veel volk op de been. De initiatiefne-
mers en organisatoren kregen dan ook veel complimenten, zeker 
van de 4 500 bezoekers die drie dagen lang kwamen genieten. 
Het aantal bezoekers bevestigde alleen maar de algemene sfeer. 
De organisatoren van Winterland waren dan ook alweer  
enthousiast aan het werk. Standhouders hielden rekening met 
hun ervaringen van de eerste kerstmarkt in Nazareth.

N-VA betreurt einde Winterland
Maar helaas zakt Winterland door het ijs door gebrek aan  
medewerking van het schepencollege. Voor vzw De Kruk, die 
onder andere zorgt voor voedselbedeling onder de Nazareners 
die het minder breed hebben, is dat een streep door de rekening. 
De opbrengst ging namelijk naar hen. Net als voor het CKG, 
beter bekend als het Kinderkasteeltje. Dat ziet kerstcadeaus voor 
de verschillende leefgroepen verdwijnen als sneeuw voor de zon, 
want de opbrengst van de jenevers ging naar de kinderen.

De N-VA vindt het onbegrijpelijk dat dit privé-initiatief niet de 
nodige steun krijgt om een tweede Winterland te organiseren. 
De organisatie vraagt namelijk geen buitensporige subsidies. 
Bovendien verenigt het initiatief zo veel mensen van Nazareth. 
Het is dan ook bijzonder jammer dat het gemeentebestuur zo’n 
initiatief laten schieten

Aankoop magazijnen  
door de gemeente
De gemeente kocht magazijnen in Nazareth. 
Die liggen tussen de Dekenij en CC Het Cen-
trum, beide ook al eigendom van de gemeente. 
De N-VA ziet hier mogelijkheden tot recreatie-
ve ontwikkeling. Het verbaast ons dan ook dat 
het gemeentebestuur nog niet weet wat het met 
de gebouwen zal doen. “Urban villa’s”, zoals 
de gemeente sociale woningen wel eens noemt, 
zijn hier volgens ons niet op hun plaats.

Inwoner als klant
Als inwoner betaal je belastingen en ben je dus klant van de gemeente. Inwo-
ners willen dan ook als klanten behandeld worden.

De gemeente heeft het echter nog steeds moeilijk om dienstverlening te voorzien 
voor wie ’s morgens naar zijn werk vertrekt en ’s avonds terug thuiskomt. Het 
kan toch niet dat iemand een halve dag verlof moet nemen om bijvoorbeeld zijn 
identiteitskaart af te halen.

Op afspraak werken is één zaak, maar het mag meer zijn dan dat alleen. Waarom 
moet je voor bepaalde zaken nu een afspraak maken en moet je ook enkele dagen 
wachten voor je je voorlopig rijbewijs kunt afhalen? Dit kan beter.

Sociale woningen
Nazareth doet het merkwaardig goed
De Vlaamse overheid legt streefcijfers op voor de sociale 
huisvesting per gemeente. En de statistieken zijn duide-
lijk: Nazareth doet opmerkelijk meer dan verwacht. 
Er zijn al 112 sociale huurwoningen en op korte termijn zijn er nog 
62 gepland. Dat brengt ons binnenkort op 174 sociale huurwoningen, 
meer dan twintig procent meer dan wat de overheid ons oplegt. 

Gezonde sociale balans
In Oost-Vlaanderen staat Nazareth op de derde plaats, terwijl al 
onze buurgemeenten negatief scoren. Dezelfde trend zien we voor de 
sociale koopwoningen. Ondanks deze positieve score streeft N-VA 
Nazareth naar een gezonde sociale balans. Dat is in het belang van 
de ruimtelijke structuur én alle inwoners.

  Ondanks het succes van de editie van vorig jaar, steunt 
het gemeentebestuur de kerstmarkt niet langer.
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


