
Beste sympathisant,

Op 9 mei zetten we alle mama’s in de bloemetjes. Verras je haar graag met een ontbijt? In dat geval kan u op de N-VA rekenen. Wij stellen 
een heerlijk ontbijt samen en we leveren aan huis in groot Gavere tussen 7u30 en 9u. Meer praktische info vind je op het bestelformulier.

Hoe gaat het met u? Het jojo-effect van het virus ook meer dan 
beu? Begrijpelijk, want het coronavirus legt onze vrijheid al meer 
dan een jaar aan banden en stelt ons doorzettingsvermogen fl ink 
op de proef. 

Kleine geluksmomenten
Toch tonen velen een bijzondere veerkracht. We gaan op zoek 
naar alternatieven om elkaar te ontmoeten, veilig en op afstand. 
Op dit moment tellen niet de grote en opvallende woorden. Het 
zijn de kleine attenties die het verschil maken en mensen doen 
opfl euren. Een briefje, telefoontje, mailtje of kort bezoekje aan de 
deur zijn van goudwaarde.

We hebben weer aandacht voor onze dichte omgeving en er 
ontstaat een warme golf van solidariteit, waarbij we de meest 
kwetsbaren onder ons niet uit het oog verliezen. Met veel respect 

zien we de mantelzorgers het beste van zichzelf geven om 
hun dierbaren bij te staan. Ze hebben de handen vol, omdat 
de professionele zorgverleners druk in de weer zijn met de 
coronapatiënten. De veerkracht van al die mensen verdient 
onze waardering.

Hou nog even vol!
We kijken er allemaal enorm naar uit om de draad terug op te 
pikken en plannen te maken. Laat ons nu nog even doorbijten en 
contact vermijden om dan opnieuw met volle teugen te proeven 
van de vrijheid en elkaars gezelschap. Laten we met z’n allen het 
positieve onthouden en lessen trekken uit 
het afgelopen jaar, zodat die veerkracht en 
samenhorigheid niet mee verdwijnt met het 
virus.

Beste inwoner van Gavere

Lieve Steurbaut, ondervoorzitter

MOEDERDAGONTBIJT 9 mei 2021
Naam:  .............................................................................................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................................................................................

E-Mail:  ............................................................................................................................................................................................

Telefoon: .........................................................................................................................................................................................

Aantal volwassenen: ..........  x 10 euro =  .......................................................................................................................

Aantal kinderen: .......... x 6 euro =  .....................................................................................................................................

Inschrijvingsformulier (te bezorgen voor 2 mei)
 op één van onderstaande adressen, samen met het gepaste bedrag
 op rekeningnummer BE 71 7370 3656 1969 van N-VA Gavere

Veronique Dedeyne - Dorpstraat 92 - 9890 Semmerzake
Ankie D’Hollander - Nieuwstraat 9 - 9890 Gavere
Lieve en Armand Rommelaere - Ten Edestraat 45 - 9890 Vurste

Levering :
 tussen 7u30 en 8u30
 tussen 8u en 9u
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 15 april.



Veronique Dedeyne
Gemeenteraadslid

Sluit Gavere aan op de toekomst?
Op vraag van Thibaut Van De Walle 
informeerden onze gemeenteraads- 
leden Ankie D’Hollander en Veronique  
Dedeyne naar de strategie van Gavere 
wat betreft de elektrische laadpunten.

Wat blijkt? Het gemeentebestuur zal 
enkel de publieke laadpunten installeren 
die door de Vlaamse overheid gesub-
sidieerd worden. Dat zijn er slechts 
vier. Drie daarvan vind je vandaag al 
terug in het centrum van Gavere. Het 
laadpunt op het Carlos Dierickxplein 
is daarop de enige uitzondering. Het 
laatste laadpunt zal aan De Weverij 
gebouwd worden.

Grote vraag, weinig faciliteiten
Uit cijfers van de federale overheid blijkt 
dat sinds 2014 het aantal elektrische of 

hybride voertuigen met maar liefst 608 
procent is toegenomen. De faciliteiten 
voor die voertuigen moeten dus snel 
volgen. N-VA Gavere maakt zich zorgen 
over die evolutie. Voor bewoners van 
appartementen is het bijvoorbeeld niet 
mogelijk om hun elektrisch voertuig 
thuis op te laden. Daarom zijn we van 
mening dat onze gemeente meer elektri-
sche laadpunten nodig heeft om aan de 
vraag te voldoen.

Tot slot vroegen we het gemeentebe-
stuur ook naar de mogelijkheid om een 
laadpunt te plaatsen op de parking van 
het station, met het oog op geografische 
spreiding van de laadpunten. Omdat 
de parking eigendom is van de NMBS, 
blijkt dat niet mogelijk. We willen het 
schepencollege toch aanraden om de 
dialoog omtrent de kwestie aan te gaan.

Terugstorten belasting aan  
handelaars en zelfstandigen
Handelaars en zelfstandigen betalen ieder jaar belastingen 
op economische activiteit aan de gemeente. Die belasting 
wordt berekend op basis van de oppervlakte van de zaak.

N-VA Gavere en haar kartelpartner Gavere durft, vinden het 
niet meer dan normaal dat handelaars die omwille van de 
coronacrisis maandenlang moesten sluiten, dit jaar vrijgesteld 
worden van die belasting. Er was tenslotte bij hen geen sprake 
van ‘economische activiteit’.

Op de gemeenteraad van februari dienden we daarover dan 
ook een voorstel in. Zelfstandigen die kunnen aantonen dat ze 
de deuren noodgedwongen moesten sluiten, hebben volgens de 
N-VA recht op een volledige terugbetaling van de belasting.

Ondanks de minieme impact voor de gemeentelijke  
financiën, weigerde de meerderheid ons voorstel. In deze 
ongeziene tijden is dat een regelrechte slag in het gezicht van 
onze lokale handelaars en zelfstandigen. Men was wel van 
plan om het voorstel te ‘bekij-
ken’. Benieuwd of er alsnog een 
oplossing zal worden uitgewerkt. 
We volgen het voor u op!

Geen vis in Semmerzake?
Wie eenmaal per week vis, groenten en 
fruit, pizza’s of kip aan ‘t spit wil aan-
bieden, moet daarvoor een aanvraag 
indienen bij de gemeente.

Op volgende plaatsen in onze gemeente is daarvoor 
plaats voorzien:
• Asper: op het Carlos Dierickxplein
• Baaigem: op het marktplein
• Dikkelvenne: op de parking langs het kerkplein
• Vurste: op het terrein van de pastorij
• Gavere: op de parking van het Mobipunt
• Semmerzake: ?

Nu blijkt dat er geen mogelijkheid bestaat om een 
ambulante handel uit te voeren in Semmerzake. Na 
de verkoop van de parochiewoning door de gemeente 
verdween in Semmerzake één van de laatste  
ontmoetingsplaatsen.

Een pleintje, een 
ontmoetings-
plaats in elke 
deelgemeente, 
dat moet toch 
mogelijk zijn?

 N-VA-bestuurslid Thibaut Van De Walle bij het 
elektrisch laadpunt aan de Sportdreef.
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Nieuwe, maar geen asociale markt
Over de ontwerpplannen van de heraanleg van de markt is al heel wat geschreven. Het plan zelf hoeven we niet meer volledig uit 
de doeken te doen. N-VA/Gavere durft  wil wel even stilstaan bij de gevolgen voor u als bezoeker, bewoner of handelaar.

De slinger is ter ver doorgeslagen ten nadele van de auto’s
Vandaag zijn er een 140-tal parkeerplaatsen. Dat aantal 
wordt gereduceerd tot 30 kortparkeerplaatsen (maximum 1 
uur parkeren) en enkele ‘Shop & Go’-plaatsen (maximum 30 
minuten parkeren). ‘Kortparkeren’ maakt funshoppen alles-
behalve toegankelijk. De Sportdreef of het Mobipunt zijn wel 
toegankelijk om langer te parkeren, maar dan moet je eerst nog 
enkele honderden meters stappen. Aan de praat geraken met 
een vriend of kennis of een bezoekje aan de kapper, al die zaken 
worden plots overschaduwd door het Gaverse parkeerbeleid. 
Plezant is anders.

Mogelijke doodsteek voor lokale handelaars
Laten we ook onze lokale handelaars en horeca niet vergeten. 
Zij hebben, omwille van alle coronaperikelen, al een enorm 
zware periode achter de rug. Toch wil het gemeentebestuur 
binnenkort ook nog eens de Markt heraanleggen. Dat zou voor 
sommigen van hen, als het dan nog niet te laat is, echt de dood-
steek kunnen betekenen. Binnen een paar jaar hebben we niet 
alleen extra parkeerwachters en manschappen op de groendienst 
nodig, maar ongetwijfeld ook nog een centrum- en leegstands-
manager.

Grotesk en duur project
Dat de markt aan verfraaiing toe is, staat als een paal boven 
water. De vraag is alleen of dat zo’n grotesk en duur (drie 
miljoen euro) prestigeproject moet worden. Onze inwoners 
kwamen met de meest creatieve én goedkope voorstellen op de 
proppen. Toch had de meerderheid daar jammer genoeg geen 
oren naar.

Burgerparticipatie?
De scheve markt rechttrekken wordt lastig, maar de scheve 
gemeentelijke communicatie misschien wel. We willen het 
bestuur dan ook vragen om met bewoners 
en handelaars in dialoog te gaan en het 
plan niet eenzijdig op te dringen. De 
visie burgerparticipatie, waar de meer-
derheid zoveel belang aan hecht, zou 
dan pas echt tot zijn recht komen.

Waardebon voor huwelijksverjaardag
Steeds meer inwoners gaan vele jaren samen door het leven. N-VA/Gavere durft  vindt dat 
die echtparen het verdienen om eens in de bloemetjes te worden gezet.

Momenteel voorziet het gemeentebestuur enkel waardebonnen voor jubilarissen die zelf naar het gemeentehuis komen of thuis 
een afvaardiging willen ontvangen. Dat geldt ook voor mensen die het geluk hebben om 100 jaar te worden. Maar fysieke en 
mentale ongemakken weerhouden de meeste oudere mensen ervan om zelf die stap te zetten.

Daar wil ons N-VA-bestuur verandering in brengen. Iedere huwelijksjubilaris (vanaf 50 jaar) of 
eeuweling uit Gavere verdient felicitaties en de waardebonnen die bepaald zijn in het gemeentelijk 
reglement. Die kunnen dan besteed worden bij één van onze lokale handelaars. Jammer genoeg 
werd ons voorstel door de meerderheid afwezen op de gemeenteraad. Zonde!

Onze Gaverse markt.

Nadine De Stercke
Gemeenteraadslid

Ankie D’Hollander
Gemeenteraadslid

N-VA Gavere

Waardebon

gemeentelijke communicatie misschien wel. We willen het 

www.n-va.be/gavere
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Kathleen Depoorter, Kamerlid

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 

014229


