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Nieuwe buitenschoolse  
kinderopvang in gebruik

Sinds september kunnen kinderen in Staden terecht in een totaal nieuwe 
buitenschoolse kinderopvang. De opvang is vlot bereikbaar voor  
kinderen van alle schoolnetten. Met de nieuwe opvang in de voormalige 
conciërgewoning komt er een einde aan de kinderopvang in de container-
vestiging.

Conciërgewoning wordt kinderopvang 
De nieuwe buitenschoolse kinderopvang is een grote stap vooruit. En bovendien ook een 
duurzame oplossing voor de voormalige conciërgewoning. Met de realisatie van dit nieu-
we concept kunnen kinderen zich voortaan uitleven in de binnen- en buitenspeelruimte 
van de opvang.

Nog meer kinderopvang op site Tienenberg
Na Oostnieuwkerke is dit de tweede realisatie van buitenschoolse kinderopvang, maar 
nu in gebouwen en niet langer in containers. Met de realisatie van de site Tiendenberg in 
Westrozebeke in het verschiet wordt voldaan aan een verkiezingsbelofte: kinderen opvan-
gen in locaties die voldoen aan de noden van deze tijd. De site Tienenberg zal uitgerust 
worden met kinderopvang, een polyvalente zaal en een voetbalkantine. Het budget werd 
inmiddels al goedgekeurd. We hopen de site in 2018 officieel te kunnen openen.

Voorwoord van 
de voorzitter
Na een warme en deugddoende 
vakantie ging onze bestuurs-
ploeg in het najaar opnieuw 
boordevol enthousiasme en 
gedrevenheid van start.

Onze mandatarissen blijven 
zich verder inzetten voor het 
N-VA-project van Verandering 
voor Vooruitgang en werken met 
een rotsvaste overtuiging en 
een niet-aflatende gedrevenheid 
verder aan de verdere uitbouw 
van onze gemeente en dit op tal 
van fronten. 

Denk daarbij in de eerste 
plaats aan de infrastructuur en 
dienstverlening, maar daarnaast 
uiteraard nog tal van zaken. 
‘Denken, durven en doen’ blijft 
het motto van onze werking.

N-VA Staden nodigt u bovendien 
graag uit voor onze Kaas- en 
Breugelavond op zaterdag 18 
november 2017.

We hopen u, zoals de vorige 
jaren, talrijk te mogen  
verwelkomen.

Johan Bouckaert
Afdelingsvoorzitter

  We komen onze belofte na: in Staden is er kinderopvang 
die beantwoordt aan de noden van deze tijd.

Kaarten: 15 euro (aperitief inbegrepen).
Vooraf inschrijven kan ook door het juiste 
bedrag over te schijven op het rekening-
nummer: BE93 0016 6857 1667 met de 
vermelding ‘KAAS + aantal personen’.

Meer info: 
Johan Bouckaert: staden@n-va.be 
0472 79 56 38

Zaterdag 18 november 2017 - 19u De Nestel in Westrozebeke Vijfwegenstraat 17
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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

Gemeentelijke huisvestings- 
premie verhoogd
Het bestuur heeft ervoor gekozen om de gemeentelijke 
huisvestingspremie te verhogen. Die premie is gekoppeld 
aan de premies van Wonen Vlaanderen. 
De verhoging moet een extra stimulans zijn om te renoveren, woningen 
te verbeteren en/of aan te passen aan de huidige normen. In essentie 
zullen de rechthebbenden met dit nieuwe voorstel een hogere premie 
ontvangen in verhouding tot de ontvangen Vlaamse premie. 

Dit alles kan er maar toe bijdragen dat het aankopen van een te renove-
ren woning sneller in overweging kan genomen worden. Zeker voor 
jonge gezinnen kan dit een stimulans zijn om een te renoveren woning 
aan te kopen.

Degelijk en verantwoord bestuur
Het gemeentebestuur moet goed doordacht omgaan met het belastinggeld. 
Het huidige bestuur waakt hier dagelijks over. Heel concreet werden er al 
tal van positieve impulsen aan onze gemeente gegeven die ook op financieel 
vlak een duit in het zakje doen.

Zo is er de centralisatie van de tech-
nische diensten, het samenbrengen 
van gemeente- en OCMW-personeel 
binnen de administratieve diensten, 
het vervangen van het wagenpark 
door zuiniger en milieuvriendelijker 
voertuigen en het verlaten van de 
containers van de buitenschoolse 
kinderopvang dat uiteindelijk ook 
een besparing op de energiekosten 
oplevert. Daarnaast werden ook de 
verzekeringsportefeuilles van de 
gemeente doorgelicht. Ook hier kon 
een besparing van tienduizenden 
euro’s gerealiseerd worden.

Verantwoordelijkheid nemen is letten op de financiële mogelijkheden en uitdagingen. Beslis-
singen moeten met andere woorden steeds getoetst worden aan de financiële haalbaarheid. U 
kan wat dat betreft op ons rekenen.

Wijk-Werken  
Vlaanderen  
opvolger PWA
Het Plaatselijk Werkgelegenheids-
agenschap (PWA) wordt vanaf 
1 januari 2018 omgevormd in 
Wijk-Werken Vlaanderen. 

In onze regio zal Midwest voor 
deze wijkwerking de trekker zijn. 
De dienstencheque-onderneming 
Net!Werk blijft wel bestaan. 

Met een aangepast statuut zullen 
zij ook vanaf 1 januari 2018 de 
klanten een blijvende goede ser-
vice aanbieden. 

De sociale insteek bij de tewerk-
stelling van onze 60 collega’s 
blijft een belangrijke rol spelen in 
de verdere uitwerking van deze 
onderneming.

  Dankzij de verhoogde huisvestingspremie wordt 
het renoveren van een woning aantrekkelijker.

  N-VA Staden staat voor financieel 
verantwoord investeren.
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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

Toekomst gemeentelijk onderwijs  
veilig gesteld
Kleuters welkom in gemeentelijk onderwijs
In september 2017 opende ons ge-
meentelijk onderwijs in de Ieperstraat 
de deuren voor onze kleuters. Met de 
intrede van het kleuteronderwijs in ons 
gemeentelijk onderwijs is meteen de 
basis gelegd voor de toekomst van ons 
gemeentelijk onderwijs: onderwijs dat 
open staat voor iedereen, dat een demo-
cratisch verkozen bestuur kent en ga-
rant staat voor kwaliteit. En meteen is er 
nu nog meer vrije keuze voor de ouders 
om een school uit te kiezen die heb best 
aan hun verwachtingen kan voldoen.  
De onderwijskeuze is een basisrecht, 
daar moet de gemeente mee garant voor staan.  

Gemeentelijk onderwijs gewaarborgd 
Tegen deze opstart van het kleuteronderwijs en de aanpak van de gemeente hieromtrent werd 
door het vrije onderwijsnet een klacht ingediend bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Deze 
klacht werd echter ongegrond verklaard. Er is geen sprake van concurrentieverstoring. Het 
gemeentelijk kleuteronderwijs mag gepromoot worden. Andere onderwijsnetten worden hierin 
niet in een negatief daglicht gesteld. Door deze uitspraak is er meteen een garantie dat de keu-
zevrijheid voor onderwijs gegarandeerd blijft in de gemeente. 

Voormalige gemeenteschool 
wordt centrum van  
ontspanning en kennis
De jeugdwerking in Oostnieuwkerke kent een gestage 
groei. Een passende, bijkomende huisvesting drong 
zich dan ook op. In overleg met de gemeente werd een 
oplossing uitgewerkt voor bijkomende infrastructuur, 
dit nabij het huidige heem van de Chiromeisjes. Een 
aantal lokalen wordt vast ter beschikking gesteld van 
de jeugdwerking. Ook de afdeling Muziek-Woord 
(STAP) in Oostnieuwkerke bevindt zich in de lokalen 
van de voormalige gemeenteschool. Op die manier wordt deze site meer en meer het centrum van 
ontspanning en bijscholing voor de jeugd in Oostnieuwkerke. Beide zaken dragen bij tot een levendige 
locatie waar gezonde ontspanning alle kansen krijgt. 

Er waait een  
nieuwe wind  
door onze bib 
Tom Vansteenbrugge is de 
nieuwe bibliothecaris van 
onze bibliotheek. We heten 
Tom graag welkom en wen-
sen hem alle succes toe. 
Samen met de bibliotheken 
uit de regio hebben we een 
missievisietraject uitgewerkt 
om onze bibliotheken tot 
echte kenniscentra te laten 
uitgroeien tegen 2022. We 
willen op die manier een 
nieuwe wind door onze 
bibliotheek laten waaien.

Agenda

Nieuwjaarsontbijt 
N-VA- Staden: 

zondag 21 januari 
2018

 Sinds september kunnen kleuters ook 
in het gemeentelijk onderwijs terecht.

 De jeugdwerking en de afdeling Muziek-Woord 
in Oostnieuwkerke krijgen een nieuw onderko-
men in de voormalige gemeenteschool.



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

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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