
DECEMBER 2020, NR. 1     I     V.U.: DAVID CLINCKSPOOR, BENEDENSTRAAT 64A, 9520 BAVEGEM

Sint-Lievens-Houtem
www.n-va.be/sint-lievens-houtemsint-lievens-houtem@n-va.be N-VA Sint-Lievens-Houtem

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op xx december.

Wij wensen u
gezonde en veilige

feestdagen

Beste Houtemnaren

We zullen het ons nog lang herinneren, 2020. 
De coronapandemie beperkt nu al maanden 
onze vrijheid. We moeten de verspreiding van 
het virus snel onder controle krijgen. Een vaccin 
dat ons beschermt, daar kijken we met z’n 
allen naar uit. Er werden telkens meer en meer 
strepen getrokken in onze agenda’s. Tot we 
uiteindelijk beseften dat die agenda eigenlijk 
niet zo belangrijk meer is.

Een nieuwe wereld
De coronacrisis heeft ons wakker geschud. We 
ontwaakten in een nieuwe wereld, een nieuw 
Vlaanderen en ook een nieuw groot Houtem. 
Veel dierbaren hebben het niet gehaald. De ma-
nier waarop we soms afscheid moesten nemen, 
is misschien nog het pijnlijkste van allemaal. 

Maar er was ook de hartverwarmende toewij-
ding van ons zorgpersoneel en iedereen die 
zich inzette voor een familielid, buur of vriend. 
Diezelfde inzet zal nodig zijn om te trotseren 
wat misschien nog komt. Niemand weet wat 
de komende maanden zullen brengen, maar ik 
vertrouw op de veerkracht en burgerzin van de 
Vlaming en de Houtemnaar.

Warm gemeenschapsgevoel
Geniet van de feestdagen en laat ons klinken 
op een beter 2021. Ik ben er zeker van dat we 
in het komende jaar opnieuw aan dat warm 
gemeenschapsgevoel kunnen bouwen. Een 
speciaal woord van dank ook nog aan Mi-
chel D’hauwers. Hij neemt afscheid van ons 
N-VA-bestuur.

Met een gedreven ploeg kijken we naar de 
toekomst. Hou het veilig.

Jolien De Vuyst
Ondervoorzitter

Jolien en Frank: nieuwe tandem 
aan het roer van N-VA
Voorzitter Jolien De Vuyst (27) en ondervoorzitter Frank De Roo (54) 
zijn de nieuwe tandem die N-VA moet klaarstomen voor de gemeente-
raadsverkiezingen in 2024. 

Jolien kwam 5 jaar geleden in Sint-Lievens-Houtem wonen en werkt als 
bediende bij een verzekeringsmakelaar op het Marktplein. Als amateur-
bokser kan ze best wel tegen een stootje. Bij mooi weer toert ze graag  
door Vlaanderen met haar moto of je vindt haar wandelend met de hon-
den op onze trage wegen.

Ook Frank werkt deels in eigen gemeente. Als adviseur voor bedrijven en 
zelfstandigen is hij werkzaam in de banksector. Frank is een geboren en 
getogen Houtemnaar. In zijn vrije tijd speelt hij toneel. Jolien en Frank 
zijn twee opgemerkte gasten op activiteiten, zowel in Sint-Lievens-Hou-
tem als in de deelgemeenten. Als er iets te beleven valt, zijn ze er graag bij. 
Zodra deze gezondheidscrisis achter de rug is, loop je hen gegarandeerd 
tegen het lijf.

Hopelijk tot snel!
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Gezamenlijke aankoop Putbosstadion?
Na een studie heeft Sport Vlaanderen besloten om het Putbos-
stadion in Oordegem af te stoten. Opwaarderen tot een ‘center 
of excellence’ zou een te grote financiële inspanning vergen. 
N-VA Sint-Lievens-Houtem stelt daarom voor dat verschillende 
gemeenten in onze regio eigenaar worden.

De aankoop van het Putbosstadion is voor één gemeente sowieso 
een te groot bedrag om op te hoesten. Bovenop de aankoopprijs 
komen namelijk ook nog de kosten voor personeel en onder-
houd. Daarom stelde N-VA Sint-Lievens-Houtem voor dat het 
gemeentebestuur gesprekken aanknoopt met Lede om een same-
naankoop te bekijken. Ook de buurgemeenten Wetteren, Lede 
en Erpe-Mere kunnen in die gesprekken betrokken worden.

Een pak troeven
“Met een professionele atletiekpiste, verschillende sportterrei-
nen in openlucht, een Finse piste, kleine sporthal met squash en 
fitness en een sportaccommodatie met zestig bedden beschikt 
het domein over heel wat troeven”, stelt David Clinckspoor vast. 
“We zien verschillende redenen om een samenwerking te bekij-
ken. Voor inwoners van Bavegem, Vlierzele en Zonnegem ligt 
het terrein dichterbij dan de sportinfrastructuur in het centrum 
van onze eigen gemeente.”

Alternatief voor Polbroek
De aankoop van het sportstadion kan een alternatief betekenen 
voor de aan te leggen sportsite op de Polbroek. “Het domein 
is de thuisbasis van Vlierzele Sportief, één van de grootste en 
bekendste atletiekclubs in Vlaanderen. Zoals de naam duidelijk 
laat blijken, heeft de vereniging zijn oorsprong binnen onze 
gemeente. Het zou jammer zijn om zo’n bloeiende club ten onder 
te laten gaan wegens gebrek aan faciliteiten”, besluit David.

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen.  
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare  
minderheid terzijde kan schuiven.

De N-VA vraagt upgrade tragewegenplan
Sint-Lievens-Houtem heeft 110 kilometer aan recreatieve wegen. Toch zijn ze onvol-
doende gekend en niet altijd veilig en comfortabel. Onze N-VA-fractie stelde tijdens 
de gemeenteraad van oktober een prestigieus verbeteringsplan voor. De directe 
aanleiding is de explosie van het wandel- en fietstoerisme in deze coronatijden. 

Onze inwoners hebben recht op een duidelijk en volledig tragewegenplan. We blij-
ven er bovendien op aandringen om de vele wandelpaden een benaming te geven. 
Dat is niet alleen praktisch om een route uit te stippelen, maar ook noodzakelijk 
voor de veiligheid bij een mogelijk ongeval. Namen die verwijzen naar een histo-
risch feit of persoon zorgen ook voor een culturele meerwaarde.

 “Het zou jammer zijn om een bloeiende club zoals Vlierzele Sportief 
ten onder te laten gaan wegens gebrek aan faciliteiten”, zegt gemeen-
teraadslid David Clinckspoor.
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Koop lokaal: niet alleen vandaag, maar ook morgen!
N-VA Sint-Lievens-Houtem wil onze inwoners aanmoedigen 
om de inkopen zoveel mogelijk bij lokale handelaars te doen. 
Niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst. Onze hande-
laars zijn het kloppend economisch hart van onze gemeente en 
ze zorgen ervoor dat we geen grote afstanden moeten afleggen 
om voedingswaren, kledij, verzorgingsproducten, elektronica 
en zoveel meer aan te schaffen. Door de coronacrisis hebben 
velen het heel moeilijk. Laten we hen massaal steunen.

Bestuurslid Marc De Groote geeft alvast het goede voorbeeld. 

Aanleg zebrapad maakt 
marktplein veiliger
Bij N-VA Sint-Lievens-Houtem staat verkeersveilig-
heid hoog op de agenda. Gemeenteraadslid Marc De-
groote kaartte het gebrek aan zebrapaden al verschil-
lende keren aan op de gemeenteraad. We zijn dan ook 
blij dat het schepencollege ons advies opvolgde met 
het aanleggen van een zebrapad op het marktplein.

Wedstrijd!
Onze voorzitter, ondervoorzitter en gemeenteraadsleden 
lieten zich op dit zebrapad inspireren door een bekende 
LP-hoes. Wie het juiste antwoord kan raden en mailt naar 
jolien.devuyst@n-va.be, maakt kans op een Vlaamse 
leeuwenvlag. Veel succes!

Toon je hart

GEEFGEEF
BLOEDBLOED
GEEF

BLOED
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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. 

014229


