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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Onze beste wensen

Namens het voltallig N-VA-bestuur  
wens ik u een goede gezondheid en  
een schitterend 2020.

Wij blijven ons als bestuur ten volle 
inzetten om te luisteren naar de Gaverse 
bevolking. Wij zijn graag dicht bij u, om  
te horen wat er leeft in Gavere.

We zorgen graag voor mensen en vinden 
het fijn als iedereen het goed heeft. Dat 
is ook de voornaamste reden waarom 
wij ons blijven engageren. En voor wie 
het wat minder goed heeft, doen we nog 
beter ons best!

Samen met onze kartelpartner Gavere 
durft blijven we verder werken aan  
een Gavere waar het fijn wonen is!

Veronique Dedeyne
Voorzitter  
N-VA Gavere

Eetfestijn N-VA en Gavere durft was groot succes
Ook dit jaar was ons eetfestijn een succes. Lekker eten, een drankje,  
een babbel en een ontspannen sfeer, wat wil een mens nog meer?

Van harte bedankt aan al onze leden en sympathisanten voor hun  
aanwezigheid en steun. Zij geven ons telkens weer een boost om ons  
te blijven inzetten en te blijven groeien als groep.

Noteer alvast zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2020 in uw agenda voor 
ons volgende eetfestijn. Hopelijk mogen we u dan opnieuw allemaal 
ontmoeten.

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

N-VA Gavere en Gavere durft nodigen u uit

Nieuwjaarsreceptie

Zondag 19 januari 2020  
vanaf 10.30 tot 12.30 uur
Zaal Bronnendal, Nijverheidsstraat 16A te Dikkelvenne

Jullie zijn van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie. 
Dit jaar is ook Joris Nachtergaele als gastspreker van de 
partij. Joris is burgemeester van Maarkedal en sinds  
oktober Vlaams Parlementslid.

Graag uw aanwezigheid bevestigen voor 11 januari 2020  
bij philip.renette@n-va.be of bij  
sandy_de_poortere@hotmail.com.

Gastspreker: 
Joris Nachtergaele
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N-VA Gavere in actie
Bestuursleden Veronique Dedeyne 
en Nadine De Stercke namen 
deel aan de N-VA-vormingsavond 
‘beleids- en beheerscyclus’. Dat 
is het plannings-, registratie- en 
evaluatiesysteem dat de Vlaamse 
lokale besturen gebruiken. Het 
geeft een duidelijk zicht op de 
gemeentelijke financiën en bevat 
ook de grote strategische beleids-
lijnen voor de komende zes jaar.

Gavere eindelijk geregistreerd voor European Disability Card
Dankzij gemeenteraadslid Veronique Dedeyne is onze gemeente eindelijk geregistreerd 
voor het systeem van de European Disability Card (EDC). Die kaart vergemakkelijkt de 
toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding voor personen met een handicap. Nu nog 
de lokale verenigingen warm maken voor het EDC-verhaal …

Op aangeven van de N-VA besliste de gemeenteraad al in 2018 
om de European Disability Card te promoten in Gavere. Maar 
zes maanden na de goedkeuring in de gemeenteraad bleek 
Gavere nog steeds niet geregistreerd te zijn in het EDC-systeem. 
Dankzij gemeenteraadslid Veronique Dedeyne komt de  
registratie nu eindelijk in orde.

Voordelen bij cultuur-, sport- en vrijetijdsverenigingen
Gavere is nu geregistreerd, maar de registratie is slechts één 
zaak. Nu moeten we partners vinden die mee willen instappen 
in het verhaal. Het gemeentebestuur moet de Gaverse cultuur-, 
sport- en vrijetijdsverenigingen warm maken om personen met 

een EDC voordelen te geven bij hun activiteiten. Alleen zo  
garanderen we dat mensen met een handicap, van Gavere en daar-
buiten, makkelijk kunnen deelnemen aan het verenigingsleven en 
volwaardig deel kunnen uitmaken van onze gemeenschap.
 
Wie een European Disability Card wil aanvragen, kan terecht bij 
het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of bij 
de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

N-VA wil gemeenteraad livestreamen
De bestuursmeerderheid is niet te vinden voor het voorstel van gemeenteraadsleden Ankie 
D’Hollander (N-VA) en Karel Hubau (Gavere durft) voor het livestreamen van de gemeente- 
raadszittingen. Nochtans zou het een grote stap vooruit betekenen voor een transparant  
bestuur en meer betrokkenheid bij de inwoners.

“Door de gemeenteraad live te streamen, zouden alle inwoners de gemeenteraad kunnen volgen, ook wie op maandagavond 
niet beschikbaar is om naar de zitting te komen”, licht Ankie D’Hollander toe. “Zo verlagen we de drempel voor inwoners  
om het gemeentelijke beleid op te volgen. De technologie bestaat en wordt in verschillende Vlaamse gemeenten en steden 
gebruikt. Waarom dan niet in Gavere?”

Geen onderzoek naar kosten
Het antwoord van de meerderheid is dat de investeringskosten te hoog zijn. Maar zonder onderzoek naar die kosten of naar 
subsidiemogelijkheden, is dat eigenlijk een drogreden. “Jammer en een gemiste kans”, besluiten Ankie D’Hollander en Karel 
Hubau.

Bestuursleden Ankie D’Hollander en Veronique 
Dedeyne gingen op bezoek bij provinciaal 
gedeputeerde Kurt Moens en zijn delegatie. 
Zij kregen nuttige informatie over de werking 
van de provincie en de samenwerking met de 
gemeenten. 

Meer weten over de EDC? Neem gerust contact met ons  
op via gavere@n-va.be.
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Gemeentelijke adviesraden opnieuw uit de startblokken
Nu er een nieuw gemeentebestuur aan de slag is, krijgen ook de gemeentelijke adviesraden opnieuw 
vorm. Gemeentelijke adviesraden hebben, zoals de naam doet vermoeden, de taak het gemeente- 
bestuur niet-bindende adviezen te geven over specifieke beleidsdomeinen, zoals seniorenbeleid of  
verkeer en mobiliteit. N-VA Gavere heeft enkele bedenkingen bij de samenstelling van de nieuwe  
adviesraden, maar kijkt toch uit naar het mooie werk dat ze ongetwijfeld zullen leveren. 

Sommige adviesraden zijn verplicht, 
voor andere kan de gemeenteraad zelf 
het initiatief nemen. De regelgeving 
bepaalt slechts twee voorwaarden voor 
de adviesraden:
•  Maximaal twee derde van de leden 

van de adviesraad mag van hetzelfde 
geslacht zijn. Anders kan de raad geen 
rechtsgeldig advies uitbrengen.

•  Gemeenteraadsleden en leden van het 
college van burgemeester en schepenen 
mogen geen stemgerechtigd lid zijn 
van de adviesraden.

Eigenlijk heeft de gemeenteraad dus veel 
vrijheid bij de oprichting en samenstel-
ling van de adviesraden. N-VA Gavere/ 
Gavere durft betreurt de manier waarop 
de Gaverse gemeenteraad die vrijheid 
invult. Onze bezwaren:
•  De meerderheid laat oppositieraadsleden 

niet toe om als niet-stemgerechtigd 
lid in sommige adviesraden te zetelen. 
Dat is nochtans belangrijk in het kader 
van een brede participatie aan de ver-
schillende beleidsdomeinen.  

•  De meerderheid houdt niet altijd 
rekening met de deskundigheid en 

ervaring van de kandidaten. Die zijn 
nochtans heel waardevol om tot een 
onderbouwd advies te komen.

•  Om een goed advies mogelijk te 
maken, moet de meerderheid ook 
voldoende informatie delen met de 
adviesraden. Ook hier wringt het 
schoentje soms.

Bedankt aan iedereen die zich in 
een adviesraad inzet!

Wel positief is dat de meerderheid  
inging op onze vraag om de afzonderlijke 
adviesraad voor Toerisme en Erfgoed te 
behouden. En uiteraard hebben we ook 
veel respect voor de inzet van alle leden 
van de gemeentelijke adviesraden en 
wensen wij hun veel succes. 

Ook drie van onze N-VA-bestuursleden 
hebben een engagement opgenomen  
in een adviesraad. Zo is Lieve Steurbaut 
voorzitter van de seniorenraad en  
Gerlinde Schietecatte lid van de  
gemeentelijke overlegstructuur Huis  
van het Kind. Thibaut Van de Walle  
is dan weer voorzitter van de   

gemeentelijke overlegstructuur verkeer 
en mobiliteit en lid van de jeugdraad. 
Bedankt alvast voor jullie inzet, Lieve, 
Gerlinde en Thibaut!

  Bestuursleden Lieve Steurbaut (voor-
aan), Gerlinde Schietecatte en Thibaut 
Van de Walle zetten zich in binnen de 
gemeentelijke adviesraden.

Nadine De Stercke had een onderonsje met onze kersverse 
Vlaamse minister-president Jan Jambon. Die wist te vertellen 
dat de Vlaamse Regering ook aan Gavere denkt. Zo krijgt 
Gavere dankzij het nieuwe Vlaamse  
regeerakkoord de komende vijf jaar ruim 1,2 miljoen euro ex-
tra financiële middelen. Met die middelen kan onze gemeente 
de bestaande openbare ruimte vrijwaren en tegelijk nieuwe 
open ruimte aanleggen in dicht- 
bewoonde zones. N-VA Gavere rekent er dan ook op dat het 
schepencollege het geld zorgvuldig en efficiënt zal besteden.

Ook minister van Onderwijs Ben Weyts had goed nieuws voor 
Gavere. Vrije basisschool De Vliegenier in Semmerzake krijgt 
een subsidie om extra ruimte te voorzien. Zo blijven de kinderen 
verzekerd van een plaatsje in een klas dichtbij huis.
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


