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Diftarpark en zwerfvuil:  
een verband?
Staden heeft, zoals veel gemeenten, het diftarsysteem ingevoerd in ons 
nieuw recyclagepark. Dit systeem staat voor ‘gedifferentieerd tarief’  
en betekent dat de vervuiler betaalt voor afval dat moeilijk of niet  
recycleerbaar is. Op die manier hoopt Vlaanderen de afvalberg te  
verminderen. “Er wordt soms beweerd dat dit mensen aanzet tot  
sluikstorten. Toch gingen al twaalf gemeenten Staden voor en hun  
zwerfvuilprobleem werd niet groter. Het gemeentebestuur hoopt dat  
dit in Staden ook bevestigd wordt”, zegt schepen Nikolaas Bourgeois.

Zwerfvuilacties
Het gemeentebestuur organiseert dit jaar 
een grote zwerfvuilactie. Met deze actie 
willen wij zoveel mogelijk verenigingen 
mobiliseren om tussen 18 maart en 22 
april zwerfvuil te ruimen langs Stadense 
wegen. Ook de N-VA wil hierbij het  
voorbeeld geven en organiseert op 8 april 
een zwerfvuildag voor alle leden en  
sympathisanten.

Voorkomen blijft natuurlijk nog altijd 
belangrijker dan genezen. Daarom heeft 

het gemeentebestuur in het begin van  
de legislatuur de boete op sluikstorten  
opgetrokken naar een minimum van  
450 euro. Met de MIROM-gemeentes 
worden ondertussen – op vraag van onze 
gemeente - ook maatregelen genomen om 
daders op heterdaad te betrappen. 

Zo werd al een coördinator zwerfvuil 
aangeworven en wordt er aan een  
camerasysteem gewerkt om daders op 
heterdaad te betrappen. Sluikstorters zijn 
dus gewaarschuwd!

Help mee zwerfvuil ruimen! 
Op 8 april van 9 tot 12 uur houdt de N-VA een grote opruimactie. Alle helpende  
handen zijn welkom. We verzamelen om 8.45 uur aan de kerk van de deelgemeentes  
(Oostnieuwkerke, Staden of Westrozebeke). Na afloop voorzien we voor alle helpers  
een gratis kom soep en een broodje in ’t Paradijs (Grote Veldstraat 128, 8840 Staden).

2017 wordt jaar vol 
verandering
Een jaar waarin onze gemeente, dank-
zij een grondige voorbereiding en een 
gezond financieel beleid, verschillende 
bouwprojecten worden opgestart en/
of afgewerkt  
(administratief- en dienstencentrum, 
BKO, project Tiendenberg,  
brandweerkazerne).

Er wordt niet alleen gebouwd in onze 
gemeente, maar ook andere zaken 
worden dit jaar uitgevoerd.

-  In de gemeenteschool wordt gestart 
met kleuteronderwijs, want zonder 
kleuteronderwijs is de gemeente-
school gedoemd om te verdwijnen. 
Staden heeft zoveel jeugd, kinderen 
en kleuters dat meerdere onderwijs-
netten perfect in harmonie kunnen 
bestaan en zich verder ontwikkelen, 
elk met zijn eigenheid.

-  Het verder verfraaien van de 
begraafplaatsen in de drie deelge-
meenten.

-  Verschillende landbouwwegen 
worden dit jaar flink onder handen 
genomen.

De grote sterkte van al die geplande 
creaties die alle inwoners ten goede 
komen ligt in de goede samenwerking 
tussen de coalitiepartners.

Staden gedreven vooruit. 

Johan Bouckaert
Afdelingsvoorzitter
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Uw lokale N-VA-mandatarissen zorgen voor verandering en vooruitgang

MARIE-PAULE  
VANCOPPENOLLE 
Schepen van Sport, Toerisme 
en Bibliotheek

ADELHEID HESSEL
OCMW-raadslid

NIKOLAAS BOURGEOIS
Schepen van Financiën, 
Landbouw en Platteland, 
Milieu en Mobiliteit

MARC BOGAERT 
Schepen van Personeelsbeleid, 
Jeugd, Onderwijs, Cultuur, 
Buitenschoolse kinderopvang, 
Begraafplaatsen en Erediensten

 Sport
Nieuwe voetbalkantine en BKO
In de gemeenteraad van december 2016 werd de goedkeuring 
gegeven voor de realisatie van de nieuwe voetbalkantine en 
buitenschoolse kinderopvang met polyvalente ruimte op de 
site Tiendenberg in Westrozebeke. De start van de bouw kan 
eind augustus 2017 gebeuren.

Gemeenschappelijke regels voor alle  
buitensportverenigingen
Het overleg met de verschillende buitensportverenigingen in 
functie van de nieuwe samenwerkingsverbanden is bijna af-
gerond. We zetten niet alleen een eerste stap om alle buiten-
sportverenigingen op eenzelfde niveau en manier te behan-
delen, maar ook naar het sensibiliseren van de verenigingen 
om zuinig en duurzaam om te gaan met kostbare energie. 
Vanaf 1 januari 2017 zullen de sporters en hun verenigingen 
instaan voor een derde van de kosten voor elektriciteit en gas. 
Huurgelden voor gebruik van terreinen vallen weg. Een echte 
win-win. Hoe minder energie verbruikt wordt, hoe minder 
de vereniging moet betalen en hoe minder de gemeente zal 
moeten betalen.

Zwembadproject De Amfoor
De participatie van Staden aan het zwembadproject  
‘De Amfoor’ heeft ons geen windeieren gelegd. De Stadense 
zwemmer geniet van een korting bij elke zwembeurt en  
dat betekent dat wij op die manier ongeveer 39 000 euro  
recupereren van onze jaarlijkse bijdrage van 50 000 euro  
voor gebruik en onderhoud van het zwembad.

 Onderwijs
Binnenkort ook kleuteronderwijs
Vanaf 1 september 2017 zijn kleuters welkom in het gemeente-
lijk Onderwijs – afdeling Ieperstraat in Staden. Het vormt het 
sluitstuk van de herwaardering van het gemeentelijk onder-
wijs. In Westrozebeke hebben ze al volle klassen en gemoti-
veerde begeleiders. In Staden wordt het ook beter. Bovendien 
geeft het meteen een garantie op een instroom naar het lager 
onderwijs. Toekomst verzekerd. 

Meteen het 
sluitstuk van 
de hervormin-
gen van het 
gemeentelijk 
onderwijs in 
afdeling Staden. 

En met de 
Buitenschoolse 
Kinderopvang 
in de onmiddel-
lijke omgeving 
wordt dit een 
troef voor de 
kleuters en leer-
lingen, voor de 
basisschool en 
voor de ouders. 

 Milieu en ruimtelijke ordening
Staden in top 3
Sinds 23 februari 2017 is Staden één van de drie Vlaamse gemeenten (van de 308) die 
klaar is met de integratie van de omgevingsvergunning. Dankzij een doorgedreven 
voorbereiding van de dienst milieu en ruimtelijke ordening en het personeel is Staden 
er klaar voor. Op die manier wordt Staden een stukje zelfstandiger inzake het beheer 
van bouw- en milieuvergunningen. Het biedt de kans om op een vlotte, maar correcte 
manier, om te gaan met de aanvragen. Alle omgevingsaanvragen kunnen voortaan 
digitaal ingediend worden via het Omgevingsloket. Een intense samenwerking  
tussen milieudienst en de dienst ruimtelijke ordening is hier een must. De afgelopen  
maanden werd hier heel wat tijd en energie aan besteed om snel de dienstverlening 
voor bedrijven en particulieren te optimaliseren. Opzet gelukt.

Ook in 2017 werken wij voor u verder
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MARC BOGAERT 
Schepen van Personeelsbeleid, 
Jeugd, Onderwijs, Cultuur, 
Buitenschoolse kinderopvang, 
Begraafplaatsen en Erediensten

BART VYNCKIER 
Schepen van Lokale economie, 
Ruimtelijke ordening, Huisvesting, 
Patrimonium en ICT

WIM CRABBE 
Fractieleider en Ondervoorzitter

GABRIEL GEVAERT
OCMW-raadslid

 Cultuur en toerisme

Bib wordt ontmoetingsplek
De Stadense bibliotheken maken deel uit 
van het samenwerkingsverband BRoere 
(Bibliotheken Roeselaarse regio). BRoere is 
ervan overtuigd dat de bibliotheken moe-
ten evolueren, willen zij in de toekomst 
nog een belangrijke rol van betekenis spe-
len voor de maatschappij. De bibliotheek 
moet evolueren naar een kennis-, ont-
moetings-, informatieplek waar papieren 
informatie en digitale informatie hand in 

hand naast elkaar gebruikt zullen worden. 
Een hele uitdaging maar het startschot is 
gegeven.

Toeristische wandel- en fietsroutes
In 2017 worden drie nieuwe wandelroutes 
en één nieuwe fietsroute geïntroduceerd 
in onze gemeente. De ‘s Graveneiken-
wandelroute in Staden, de Mandel-Wan-
delroute in Oostnieuwkerke en de Willy 
Spillebeenwandelroute in Westrozebeke. 
De Stoan-Oost-Westfietsroute zal de drie 
deelgemeenten met elkaar verbinden. Het 
provinciaal fietsnetwerk, de WO I-borden 
en toeristische borden worden mee opge-
nomen in de verschillende, nieuwe routes.

Cultuurbeleving in Staden
Wie er de kalenders op naleest, kan enkel 
vaststellen dat het culturele leven bruist 
in Staden. Iedere deelgemeente beschikt 
over gemeenschapscentra die vaak worden 
gebruikt. Bovendien is er een bloeiend 
toneelgebeuren. Meerdere toneelverenigin-

gen weten ieder jaar opnieuw volle zalen te 
trekken. Het zijn stuk voor stuk voorbeel-
den van intense samenwerking en waarde-
ring tussen medewerkers, organisatoren en 
bezoekers. Daarnaast hebben we de laatste 
maanden diverse muzikale voorstellingen 
zien verschijnen op de culturele agenda’s. 
En dan spreken we nog niet van de diverse 
evenementen die werden georganiseerd. 
Het maakt het leven in Staden nog aange-
namer.

 Infrastructuur
Heraanleg van landbouwwegen
De gemeente investeert deze legislatuur nog 1,5 miljoen euro 
in heraanleg van landbouwwegen. De toestand van alle land-
bouwwegen werd in kaart gebracht door een studiebureau. Op 
basis daarvan worden in samenspraak met het studiebureau, de 
technische dienst en het schepencollege een groot aantal straten 
geselecteerd voor vernieuwing in 2017 en 2018. Ook wordt de op-
tie genomen om bepaalde stratenheraan te leggen in beton. Op die 
manier zullen deze landbouwwegen langer in goede staat blijven.

Nieuw administratief centrum en dienstencentrum
Zoals gepland, werd het project administratief centrum en 
dienstencentrum opgestart. Dit wordt de nieuwe thuisbasis voor 
de gemeente- en OCMW-diensten. Begin april wordt gestart met 
de grondwerken, en het centrum zal klaar zijn rond juni 2018. 
De verhuis van de gemeentediensten en het OCMW is voorzien 
voor september 2018.

Voormalige school Oostnieuwkerke blijft kloppend hart
Ondertussen hebben heel wat mensen de weg gevonden naar 
de voormalige gemeenteschool in de Roeselarestraat in Oost-
nieuwkerke. Er wordt geen les meer gegeven, maar het blijft een 
bruisend gegeven. De muziek- en tekenacademie vinden er een 
passend onderdak. Tientallen leerlingen maken gebruik van de 
faciliteiten. Ook de bijpost van de gemeentelijke bibliotheek is 
gehuisvest op het gelijkvloers. De overige lokalen zijn beschik-
baar voor diverse mogelijkheden. Zo kan de Chiro gebruik ma-
ken van de grotere bovenzalen. De sportzaal is momenteel een 
goed alternatief voor binnensporten. Kortom, het is een site met 
heel wat mogelijkheden. Het behoud van deze site als een onder-
deel van het gemeentelijk patrimonium is dan ook aangewezen. 

Digitale inventarisatie van het patrimonium
Staden is klaar met de digitale inventarisatie van het patrimo-
nium. Het patrimonium omhelst 60 gebouwen. Deze digitalise-
ring zal toelaten dat het patrimonium geïntegreerd wordt in de 
werkplanningssoftware van de gemeente.



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /
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