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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 30 november.

Ankie D’Hollander  
herkozen als secretaris  
arrondissementeel bestuur
Gemeenteraadslid Ankie D’Hollander, ook  
secretaris bij N-VA Gavere, is door de leden van het 
arrondissement Gent-Eeklo herkozen tot secretaris 
van het arrondissementeel bestuur. Daardoor mag 
ze opnieuw toetreden tot de nationale partijraad. 
De partijraad is, na het algemeen ledencongres, het 
hoogste orgaan van onze partij en bepaalt meteen 
ook de krachtlijnen van de werking van de N-VA.

“Ik ben zeer tevreden dat ik opnieuw het vertrouwen 
kreeg van onze leden. Nu kan ik mijn werk  
verderzetten en het arrondissement Gent-Eeklo op 
de kaart zetten”, reageert Ankie.

Ankie D’Hollander
Gemeenteraadslid

Wij wensen u
gezonde en veilige

feestdagen

Beste inwoner van Gavere
We zullen ons het jaar 2020 nog lang herinneren. De coronapandemie beperkt al maandenlang onze vrijheid: geen 
evenementen, geen spontane uitstapjes, geen bezoek aan familie of vrienden. Toch hebben we geen andere keuze dan de 
strenge veiligheidsmaatregelen op te volgen.

Veerkracht en burgerzin
Als we het virus willen bedwingen, zullen we moeten volhouden. Niemand weet wat de komende 
periode zal brengen, maar ik heb alleszins vertrouwen in de veerkracht en burgerzin van de  
Vlaming en de Gaverling. Een vaccin dat ons beschermt, daar kijken we met z’n allen naar uit.

Nog meer dan andere jaren, wens ik jullie een fijn eindejaar en een goede gezondheid voor 2021. 
Hou het veilig.

Veronique Dedeyne
Voorzitter

Toon je hart
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Een gemiste kans
Het gemeentebestuur heeft beslist om een driehoekig perceel van 310  
vierkante meter te verkopen. Het perceel is gelegen op de hoek van de  
Vossestraat en de Sint-Rochuswegel. Volgens de meerderheid heeft de 
grond geen enkel maatschappelijk nut.

N-VA / Gavere durft betwist dat. Er kon op die plaats perfect een groen  
ontspanningshoekje met een zitbank en een tafeltje komen. Een  
ontmoetingsplek waar jong en oud zich kan ontspannen en genieten van de 
open ruimte en het groen. Met een beetje creativiteit is veel mogelijk…

Het stukje grond ligt bovendien in de buurt van de vele zorgvoorzieningen 
in Gavere en langs een aantal trage wegen. Een rustplaats zou daar een mooie 
invulling zijn geweest. Onze gemeente is al flink bebouwd, laten we onze 
open ruimte dus behouden en niet enkel gaan voor financieel winstbejag.

Peter Buysrogge haalt paracommando’s naar legerkazerne Gavere 
Voorzitter van de Kamercommissie Defensie Peter Buysrogge vond een meerderheid in het parlement voor zijn resolutie om een 
eenheid van de landmacht te vestigen op de verlaten luchtmachtbasis in onze gemeente.

De provincie Oost-Vlaanderen was de  
afgelopen jaren het grootste slachtoffer 
van een aantal herschikkingen bij het 
Belgisch leger. Naast een verlies aan werk-
gelegenheid en binding met de bevolking 
kwam er ook een ‘rekruteringswoestijn’.

Betere regionale spreiding
Peter Buysrogge reageert enthousiast: 
“Defensie presenteert zich met een 
modern HR-beleid als een aantrekkelijke 
werkgever, waar ook aandacht gaat naar 
telewerk en de combinatie werk-gezin. 
Mijn resolutie zorgt voor een betere regio-
nale spreiding om militairen te rekruteren 
én een vlotter woon-werkverkeer voor 
Oost-Vlaamse soldaten.”

De bosrijke omgeving van het domein van 
het Air Traffic Control Center leent zich 
perfect voor de opleiding van paracom-
mando’s. “We verwelkomen sinds oktober 
een zestigtal paracommando’s uit Tielen 

in Gavere. Zo bieden we de laatste  
kazerne van Oost-Vlaanderen opnieuw 
een toekomstperspectief”, besluit Peter.

N-VA Gavere is dankbaar dat Defensie na 
bijna 70 jaar deel blijft uitmaken van onze 
gemeente. We heten korpscommandant 
Peter Defrancq en zijn manschappen dan 
ook van harte welkom.

Peter Buysrogge
Kamerlid
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Campertoerisme in 
onze gemeente
Gavere beschikt over een mooie  
camperplaats en sanitair blok. We zijn 
blij dat iedereen de kans krijgt om kennis 
te maken met onze lokale producten en 
handelaars. Toch vindt onze N-VA- 
fractie dat de camperplaats gelegen  
tussen het Hoppinpunt en het container-
park een betere locatie verdiende.

De commentaren die we lezen op camper-
sites hebben het over een lawaaierige om-
geving, maar daartegenover staat wel een 
kosteloos gebruik van water en elektriciteit 
en een netjes onderhouden sanitair blok.

Geen reactie van de schepen
N-VA/ Gavere durft vraagt de bevoegde 
schepen nu al meer dan een jaar om een 

overzicht van de water-, elektriciteits-, 
afvalopruiming en personeelskosten.  
We kregen daar tot op heden nog steeds 
geen antwoord op. Een minimum aan  
onkostenvergoeding, zoals op andere  
camperplaatsen, zou rechtvaardig zijn 
tegenover inwoners die het financieel 
moeilijk hebben.

Door een gebrek aan daadkracht van 
het huidige gemeentebestuur, bestaat er 
nog steeds geen reglement met duidelijke 
afspraken voor de gebruikers. Ook een 
systeem om de uitbating op te volgen, is er 
niet. Er worden bovendien nauwelijks  

preventieve coronamaatregelen genomen 
voor de mensen die het sanitair gebruiken.

Tijd voor actie!
Naast de negen voorziene en reglementaire 
camperplaatsen, staat men toe dat er zich 
nog verschillende campers op het  
Hoppinpunt vestigen. We dringen er bij de 
meerderheid op aan om de overgang  
tussen het Hoppinpunt en de Schelde beter 
te beveiligen om ongelukken te voorkomen. 
Ons geduld is op wat deze problematiek 
betreft. We eisen dat het gemeentebestuur 
dringend actie onderneemt. Onze  
inwoners hebben recht op duidelijkheid en 
rechtvaardigheid.

Nadine 
De Stercke
Gemeenteraadslid

Bestuurslid 

in de 

kijker

N-VA Gavere vraagt aandacht voor onze wandelgebieden
De huidige omstandigheden vragen dat we onze ontspanning wat dichter bij huis zoeken. Gelukkig kan dat ook in onze eigen 
gemeente. Gavere heeft heel wat plekjes waar het bijzonder aangenaam vertoeven is, zoals in de Scheldemeersen.

Wandelen, fietsen, joggen,… biedt in deze vreemde tijden een verademing voor veel mensen. Onze inwoners en toeristen maken 
daarom ongetwijfeld gebruik van de groene, stille en ontspannende stukjes natuur in Gavere.

N-VA Gavere dringt er bij het gemeentebestuur dan ook op aan om extra aandacht te besteden aan die omgevingen. Dat kan door de 
wegverharding aan te passen aan de verschillende gebruikers: wandelaars, fietsers, joggers en laten we ook zeker onze  
landbouwers niet vergeten. Het plaatsen van extra vuilnisbakken en zitbanken verhoogt het comfort van de gebruikers.  
Ook het inrichten van een hondenterrein zou heel wat baasjes gelukkig maken.

Philip Renette
Bestuurslid Philip Renette vertelt hoe hij de coronapandemie 
beleeft. Als zorgverlener bestrijdt hij het virus in de  
‘vuurlinie’. Philip zal dit jaar dan ook niet snel vergeten.

Dag Philip, hoe beleefde jij het begin van de coronacrisis?
“De eerste golf viel voor mij persoonlijk best mee omdat er 
in mijn werkveld geen besmettingen waren. De werkomstan-
digheden waren en zijn wel anders dan voorheen, gezien we 
rekening moesten houden met de veiligheidsmaatregelen. 
Het constant dragen van een mondmasker en handschoenen 
en veelvuldig je handen wassen en ontsmetten, was in het 
begin wel even wennen. Het was vanaf dat moment ook onze 
taak om mensen ervan bewust te maken dat social distancing 
geen sprookje was.”

Nadien werd de situatie lastiger?
“De tweede golf had onze regio meer in haar greep. Gavere 
kleurde rood, dus het aantal besmettingen en overlijdens ten 
gevolge van het coronavirus, gingen pijlsnel omhoog. Dat 
zag ik niet aankomen, aangezien we de eerste golf vrij goed 
waren doorgekomen. Ik maakte schrijnende dingen mee en 
zag mensen die in volledig isolement zaten. Zij zagen ganse 
dagen niemand anders dan een volledige ingepakte  
zorgverlener. Psychologisch is dat niet te onderschatten voor 
de patiënt.”

Hoe hou je je werk als zorgverlener iedere dag vol?
“Daar heb ik weinig problemen mee, ik ben van nature een 
volhouder. Maar ik hoop uit de grond van mijn hart dat 
iedereen geleerd heeft uit deze onwaarschijnlijke situatie. 
We moeten rampscenario’s in de toekomst ten allen tijde 
vermijden.”
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Belastingen

63% 37%

Export

83% 17%

Bevolking

58% 42%

“Bij de N-VA telt uw stem wél mee. 
De N-VA zal de komende jaren meer 
dan ooit waken over de belangen 
van álle Vlamingen.

Bart De Wever
Voorzitter 

Vlaanderen verdient

meer respect
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch 

klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.

U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat 

lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de 

andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen 

gedomineerde uitstelregering. 

Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder 

volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat 

economisch rechthoudt:

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA. 
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