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11 juliviering met barbecue:  
u komt toch ook?
Wanneer?
Iedereen is welkom op zondag 9 juli vanaf 12 uur 
om samen met N-VA Staden de Vlaamse feestdag 
te vieren en te genieten van een lekkere barbecue. 

Waar? 
Cultureel Centrum het SWOK, Ooststraat 4 in 
Staden

Prijs:
20 euro per persoon, aperitief inbegrepen. Kinde-
ren jonger dan 12 jaar eten gratis als ze vergezeld 
zijn van de ingeschreven ouders.

Volop in beweging
Na maanden van ongewilde stilstand 
is onze gemeente weer volop in 
beweging. Staden bouwt volop aan 
de toekomst met een brandweer-
kazerne, een administratief- en 
dienstencentrum, plannen voor de 
buitenschoolse kinderopvang, een 
polyvalente ruimte en een kantine in 
Westrozebeke. Op 1 september start 
het kleuteronderwijs in de gemeen-
teschool.

De N-VA heeft ook aandacht voor het 
verhogen van de veiligheid van de 
zwakke weggebruiker. Dit kan, waar 
mogelijk door het kanaliseren van 
het zwaar verkeer en het investeren 
in preventieve verkeersmaatregelen. 
Landbouwwegen worden stapsge-
wijs onder handen genomen.

Milieu blijft voor het bestuur ook 
belangrijk, zo is er al flink bespaard 
op de openbare verlichting, wordt de 
strijd tegen sluikstorten opgevoerd 
en het verfraaien van het centrum is 
gestart.

De opwaardering van het personeel 
zowel inzake voorzieningen als voor 
passende aanwervingen gaat onver-
minderd voort.

Staden is in beweging en dat komt al 
onze inwoners ten goede.
Staden gedreven vooruit! 

Johan Bouckaert
Afdelingsvoorzitter

Inschrijven:
 Graag vooraf inschrijven (tot uiterlijk 30 juni).  
 Via telefoon: 0472 79 56 38 (Johan Bouckaert)
 via e-mail: staden@n-va.be 

Bij voorkeur betalen via overschrijving: schrijf het juiste bedrag over op rekeningnummer 
BE93 0016 6857 1667 op naam van N-VA Staden met de vermelding ‘BBQ + aantal perso-
nen’. Vermeld ook zeker de kinderen jonger dan 12 jaar. 

Zonneheem krijgt passend meubilair
Zaal Zonneheem ligt pal in het centrum van Oostnieuwkerke. In het 
gebouw vinden tal van activiteiten plaats, waardoor een goede infra-
structuur en aangepast meubilair een noodzaak blijven. De keuken is 
ondertussen al verbeterd met de installatie van een vaatwasmachine. 

Nu voorzien we Zonneheem ook van 
tafels en stoelen. Om te voldoen aan de 
behoeften van diverse verenigingen werd 
er een budget voorzien van 40 0000 euro. 
Met dit bedrag zorgen we voor 100 tafels 
en 400 stoelen en opbergkarren. Zo krijgt 
de zaal de nodige zitplaatsen bij quiz- 
avonden, toneelvoorstellingen, eetfestij-
nen en koffietafels. De realisatie hiervan 
wordt verwacht bij de start van het 
nieuwe werkjaar van de verenigingen in 
september – oktober 2017. Samenkomen 
en mekaar ontmoeten draagt het bestuur 
hoog in het vaandel.
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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

AC/DC in Staden
De bouw van het administratief centrum en dienstencentrum 
werd zoals voorzien opgestart. Dit wordt de nieuwe thuisbasis 
voor de gemeente- en OCMW-diensten. De ruwbouw wordt 
eind dit jaar afgewerkt, en het gebouw wordt in gebruik geno-
men in september 2018.

Via bevraging van de bevolking werd op zoek gegaan naar 
een naam. En de kogel is door de kerk. Het wordt AC/DC. 
Deze afkorting van Administratief Centrum en Diensten 
Centrum zal makkelijk in de mond liggen. Het is niet geïn-
spireerd op de rockgroep met dezelfde naam. Toch zullen veel 
mensen de link leggen, en zal het daardoor een eenvoudig te 
onthouden naam zijn. 

Digitale inventarisatie  
van het patrimonium
Staden is quasi klaar met de digitale inventa-
risatie van het patrimonium dat 80 gebou-
wen omhelst. Deze digitalisering zal toelaten 
dat het patrimonium geïntegreerd wordt 
in de werkplanningssoftware van de tech-
nische dienst. Ook het sleutelsysteem werd 
grondig gemoderniseerd. Er wordt voortaan 
niet meer gewerkt met de klassieke sleutel, 
maar wel met een centraal beheerd, digitaal 
batchsysteem.

Kinderopvang 
in Ieperstraat
Vanaf volgend schooljaar 
wordt de kinderopvang 
georganiseerd in de 
Ieperstraat in Staden.

Gloednieuwe  
brandweerkazerne
De huidige brandweerkazerne in de Carninstraat 
is hopeloos verouderd, en voldoet niet meer aan 
de huidige wettelijke normen. Daarom wordt 
er een volledig nieuwe kazerne gebouwd in de 
Ieperstraat in Staden, naast de school. Dit wordt 
de nieuwe, moderne basis voor onze brandweer. 
De werken zijn volop aan de gang en evolueren 
gunstig, zodat de vooropgestelde timing kan 
worden aangehouden.
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Contacteer ons via: staden@n-va.be

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

N-VA zegt neen tegen zwerfvuil
N-VA organiseerde dit jaar een grote zwerfvuilactie. Op 8 april 
ruimde het bestuur samen met vrijwilligers zwerfvuil langs we-
gen in Staden, Oostnieuwkerke en Westrozebeke. Voorkomen 
blijft natuurlijk nog altijd belangrijker dan genezen. 

Daarom heeft het gemeentebestuur in het begin van de legisla-
tuur 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.

Mobiliteit en veilige 
schoolomgeving
Ondertussen is het begrip schoolstraat al gekend in 
Oostnieuwkerke. Maar daar blijft het niet bij. Ook voor 
de andere locaties waar scholen gevestigd zijn in Staden 
worden maatregelen genomen om de schoolomgeving 
nog veiliger te maken. Zo is er een plan in opmaak om 
tegen begin volgend schooljaar de bestaande octopus-
palen op te frissen, en het wegdek en de omgeving van 
de school van nieuwe passende signalisatie te voorzien.

Opwaardering speelpleintjes
Heel wat speelpleintjes kunnen een opknapbeurt gebruiken. 
Ondertussen zijn de kapotte toestellen al weggehaald. Er werd een 
evaluatie opgemaakt van de 9 pleintjes en welke mogelijkheden ze 
kunnen bieden aan onze allerkleinsten. Een vereiste is dat er reke-
ning wordt gehouden met mogelijkheden om te klimmen -  glijden 
-  draaien – schommelen en vrij spel. Er is een budget vrijgemaakt 
van 35 000 euro om een eerste fase uit te werken en na evaluatie van 
en met omwonenden, in  samenwerking met de jeugddienst, gaan 
we na welke toestellen een meerwaarde kunnen betekenen voor 
deze pleintjes.

Rustplaatsen worden rustparken
Na de eerste fase van sanering van de rust-
plaats in Staden zijn de werkzaamheden op 
de begraafplaatsen van Oostnieuwkerke 
en Westrozebeke zo goed als afgewerkt. In 
Oostnieuwkerke is de centrale toegangs-
weg omgevormd tot een laan, met o.a. het 
herwaarderen van de toegangsweg. Er werd 
streekeigen groen aangeplant en de laan 
werd doorgetrokken over het ganse park. 
Na een paar jaar zal deze  rustplaats uitge-
groeid zijn tot een parel van een rustpark. 
Ook in Westrozebeke zijn de vergroe-
ningswerken zo goed als afgerond. Deze 

unieke begraafplaats rond de kerk is met 
deze ingreep omgevormd tot een park in 
wording. Daar waar het kon werden groene 
elementen aangebracht, en ook hier werden 
een aantal bomen geplant. De omgeving 
van de kerk, gemeentehuis, marktplein en 
dit rustpark wordt een groene oase binnen 
het centrum van Westrozebeke. De laatste 
fase van de omvorming van het voormalige 
containerpark in Staden tot uitbreiding 
van het rustpark in Staden wordt de tweede 
helft van dit jaar aangevat.



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


