
NAZARETH-EKE IS ER VOOR U!

V.U.: KOEN DEWAELE, STEENWEG DEINZE 102A, 9810 NAZARETH

 nazarethe-eke@n-va.be  I   www.n-va.be/nazarethe-eke  I  jaargang 2017 • nr. 1 • februari

Vijfde cocktailavond
Ook al zijn we al februari, toch wenst het hele 
N-VA-bestuur u en uw familie een gelukkig, gezond 
en mooi nieuw jaar toe. Met een warm hart zetten 
we ons voor iedere inwoner verder in. 
We nodigen u dan ook graag uit op onze vijfde N-VA-
cocktailavond waar u kan genieten van een cocktail, frisdrank 
of een pintje aan zeer democratische prijzen. 

U wordt verwend door de chef van restaurant De Rozebottel 
met warme en koude hapjes à volonté. We maken er een 
gezellige avond van met een drankje en een leuke babbel.

 Iedereen is van harte welkom!

Gespreksavond Theo Francken
DONDERDAG

16 februari
20 uur

Ontmoetingscentrum  

Polderbos

De Pinte

N-VA Nazareth nodigt samen met N-VA 
De Pinte en N-VA Sint-Martens-Latem 
staatssecretaris voor Asiel en Migra-
tie Theo Francken uit op 16 februari.  
De toegang is gratis en iedereen is 
welkom om 20 uur in het Ontmoetins-
centrum Polderbos (OCP) in De Pinte. 
De staatssecretaris komt praten over 
zijn beleid.

N-VA Nazareth zit op Facebook!

Volg en like ons!

Toegang gratis
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De warmste week… ook bij N-VA Nazareth
Overal in Vlaanderen waren er grote en kleine acties voor grote en kleine 
projecten. Ook wij deden een kleine poging om ‘t Kinderkasteeltje in  
Nazareth te steunen. Enkele kerstcadeaus voor de kinderen die het wat  
minder hebben. Dat is het minste wat we kunnen doen. Dankzij de verkoop 
van jenevers op Winterland Nazareth zamelden we geld in om de kinderen 
met deze cadeaus een warme kerst te schenken!

Winterland Nazareth

Voor sfeer en gezelligheid… 
een welverdiende tien!
Een privé-initiatief zoals Winterland Nazareth juicht de N-VA alleen 
maar toe. De locatie was perfect, de organisatie verliep vlot en de 
kinderanimatie werd gesmaakt. De inbreng van de gemeente is beperkt 
en komt zeker niet ten koste van.

Nazareth is kampioen in extra belastingen heffen
In Nazareth wordt jaar na jaar 850 000 euro extra opgehaald via allerlei bijkomende belastingen. De algemene 
gemeentebelasting voor enerzijds gezinnen en anderzijds zelfstandigen, landbouwers en bedrijven zijn toch 
opvallend. Die brengen respectievelijk 230 000 euro en 620 000 euro op. In geen enkele buurgemeente moeten 
gezinnen een extra belasting betalen.

Meer belastingen, betere dienstverlening?
Gezin is trouwens een breed begrip: ook alleenstaanden betalen 
60 euro. Wie onderneemt in Nazareth, wordt ook belast met 
een minimumtarief van 150 euro per jaar. Waarom moet een 
zelfstandige die braaf zijn gezinsbelasting van 60 euro betaalt, 
daarbovenop ook nog eens 150 euro belasting betalen? Een 
gemiddeld gezin in Nazareth betaalt 1 800 euro belasting 
(aanvullende personenbelasting en opcentiemen op de onroerende 
voorheffing). De extra belastingen zijn hier nog niet bijgerekend. 
Voor extra belastingen verwacht de N-VA dat daar dan ook iets 
tegenover staat.

Nog werk aan de winkel
Zoals een bedrijf zijn klanten moet verdienen, zo moet ook 
een gemeente zijn belastingen van zijn inwoners verdienen. 
Gezinnen krijgen wel een gemeentelijke kinderopvang 
(maar in de zomervakantie kan dit nog beter), een luxueuze 
sportinfrastructuur (binnenkort drie sporthallen) en vier culturele 
centra. Toch zijn er op veel vlakken nog werkpunten: de wegen en 
fietspaden zijn ondermaats, wegenwerken bezorgen de mensen 
meer hinder dan normaal, het gemeentehuis is enkel open tijdens 
kantooruren en er is geen ondernemersloket waar de ondernemers 
met al hun vragen terecht kunnen. 

Enkele cijfers
In geen enkele buurgemeente moet er een extra gezinsbelasting 
betaald worden. Het zou op zich al een administratieve 
vereenvoudiging zijn om deze extra gezinsbelasting af te schaffen. 
Enkel Sint-Martens-Latem is duurder voor zelfstandigen maar 
daar betaalt men maar 5,5 procent aanvullende personenbelasting 
en 750 opcentiemen op de onroerende voorheffing. De gemiddelde 
aanvullende personenbelasting in onze buurgemeenten is 
7,2 procent en de gemiddelde opcentiemen op de onroerende 
voorheffing bedraagt 1 100 euro.  Nazareth mag dan ‘maar’ 
een aanvullende personenbelasting van 6,9 procent hebben, het 
gemeentebestuur compenseert dat door de hogere opcentiemen op 
onroerende voorheffing, namelijk 1 250 euro. 

Proficiat aan alle initiatiefnemers en aan de standhouders!  
Jullie brachten een weekend lang sfeer en gezelligheid!

Helpende hand voor  
VZW De Kruk
Op 10 december was er opnieuw een voedselinzameling ten 
voordele van vzw De Kruk. Opnieuw droeg de N-VA haar steentje 
bij. Dit jaar hebben wij ons niet beperkt tot appelen, peren, 
mandarijntjes, spruitjes, tomaten, kolen en aardappelen.  
Maar ook koffie, melk, bokalen van erwtjes en wortelen, boontjes, 
appelmoes, perziken en rode kool, … werden cadeau gedaan.  
Zo ondersteunen we mee de gezinnen in Nazareth.

Bedankt!
De N-VA wenst iedereen 
die een ontbijt besteld had, 
hartelijk te bedanken. Ook 
dit jaar was het alweer een 
succes en we hopen dat het 
u gesmaakt heeft. Ook in 
2017 ontbijten we weer… en 
opnieuw met meer!

Zet je schouders onder  
Jong N-VA!
Eind oktober werd er een Jong N-VA-afdeling opgericht onder  
de naam Leie & Scheldestreek. Wil je meer informatie? Of je wil je 
ook engageren? Contacteer Bruno Coussement via  
bruno.coussement@n-va.be.

De Axeldreef wordt vaak 
gebruikt om de drempels 
in de Draverstraat te ver-
mijden. Dat brengt echter 
gevaarlijke situaties met 
zich mee. Gemeenteraads-
lid Carla Verstraete stelde 
de vraag of er snelheids-
remmers kunnen geplaatst 
worden.

Bestuurslid Jacques Wollaert stelde 
de vraag wat de meerwaarde is van 
die extra belasting van 150 euro die 
elke zelfstandige (hoe klein ook of 
zelfs in bijberoep) betaalt. Antwoord 
van het bestuur: Het wordt gebruikt 
voor het patrimonium en komt in 
een groter pakket terecht voor wegen 
en het recyclagepark.

GEMEENTE GEZINSBELASTING ZELFSTANDIGEN

De Pinte 0 euro 0 euro

Gavere 0 euro 100 euro (< 20m2)

Deinze 0 euro 0 euro

Zingem 0 euro 150 euro (< 150m2)

Kruishoutem 0 euro 0 euro

Sint-Martens-Latem 0 euro 200 euro + 6 euro/m2

NAZARETH 60 euro 150 euro (< 250m2)



n-va.be/deveranderingwerkt

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

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:     /     /


