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Kaarten te verkrijgen bij het bestuur en de mandatarissen
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sint-lievens-houtem@n-va.be

Nog opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

  Ik vind het onveilig fietsen in Sint-Lievens-Houtem
  Ik ben bereid max. 50 km/u te rijden binnen onze 

gemeente, als ik hiermee kan meehelpen aan een 
verhoogd verkeersveiligheidsgevoel

  Het huidig bestuur van NieuwHoutem en Open 
Vld hebben voldoende ingrepen gedaan om de 
verkeersveiligheid te verhogen

  Ik kan mijn kinderen veilig afzetten aan de 
schoolpoort

 Verkeersveiligheid

Nog opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

  Ik vind het jammer dat de kerken van Zonnegem en 
Letterhoutem worden ontwijd

  De gemeente Sint-Lievens-Houtem moet de ontwijde 
kerken verkopen

  Ik wil de overige kerken echt als kerk in ons straatbeeld 
hebben

 Kerk(en)beleid

Beste inwoners, de N-VA liet al verschillende malen duidelijk verstaan dat wij veel belang hechten aan de 
mening van de inwoners. Daarom organiseren wij voor de tweede maal, met het oog reeds op de campag-
ne van volgend jaar, deze enquête. Deze vragenlijst biedt u de mogelijkheid na te denken over het beleid in 
Sint-Lievens-Houtem. Tijdens ons eetfestijn op zaterdag 24 juni krijgt u een kleine attentie in ruil voor de 
ingevulde enquête. Maar u mag ze uiteraard ook altijd bezorgen aan één van onze mandatarissen.
N-VA Sint-Lievens-Houtem dankt u voor uw mening!

ENQUÊTE 
Iedereen
BURGEMEESTER
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www.n-va.be/sint-lievens-houtem

Nog opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nog opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nog opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

  Ik zal met plezier wonen in de gemeente/stad in groot 
Zottegem (samensmelting van Zottegem/Oosterzele en 
Sint-Lievens-Houtem)

  Een fusie leidt tot minder politieke mandaten, minder 
gemeentelijke diensten en aldus een besparing.

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

  Er heerst een gebrek aan organisatie en ondersteuning 
inzake buitenschoolse opvang.

  Ik begrijp niet dat er een kunstgrasveld aangelegd 
wordt op gronden die niet van de gemeente zijn.

  De ploeg van het cultuurcentrum verdient een 
pluim voor het mooi divers programma dat ze 
steeds opnieuw voorstellen.

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

  Ik heb er geen probleem mee om 8,5 procent aan 
gemeentebelastingen te betalen.

  Ik vind dat er voldoende sociale hulp gaat naar zij 
die het nodig hebben.

  Indien het uitschakelen van de openbare verlichting 
gedurende de nacht kan bijdragen tot een verlaging 
van de gemeentebelastingen, dan mag dat ingevoerd 
worden.

  Een fontein en een overdekte markthal vind ik 
weggegooid geld.

 Fusie

Bedankt voor uw medewerking! U kan de ingevulde enquête in de bus steken op volgende adressen:

Clinckspoor David – Benedenstraat 64a – 9520 Bavegem
Eva Laus – Dries 78b – 9520 Sint-Lievens-Houtem
De Wandel Mario – Letterbroek 7 – 9520 Vlierzele

De Troyer Nadia – Kloosterstraat 9 – 9520 Sint-Lievens-Houtem

 Jeugd & Cultuur

 Financiën



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


