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N-VA Stekene zet samenwerking met  
Gemeentebelangen verder 
Bij de federale en Vlaamse verkiezingen van 2014 koos de Stekenaar duidelijk voor de N-VA: wij kregen 
veruit het meest aantal stemmen. Dit versterkte de trend die in 2012, bij de gemeenteraads- en provinciale 
verkiezingen, al merkbaar was.

Gemeentebelangen, de lokale partij waar 
N-VA Stekene al van bij haar ontstaan 
mee samenwerkt, haalde toen een ab-
solute meerderheid met dertien zetels. 
Daarvan zijn er niet minder dan zeven 
lid van de N-VA, en we hebben ook nog 
een OCMW-raadslid. Momenteel telt 
onze gemeente vier N-VA-schepenen.

De N-VA leeft in onze gemeente en het 
Vlaams-nationalisme heeft er tradi-
tioneel een heel sterke aanhang. Het 
N-VA-bestuur wil dit de komende jaren 
verder uitbouwen. Wij zullen onze stand-

punten en beleidsopties actief verdedigen 
in onze gemeente en in de politiek. Om 
onze doelstellingen optimaal te kunnen 
realiseren, besloten we om ook in 2018 
samen te werken binnen Gemeentebe-
langen.

Gemeentebelangen is al sinds 1964 de 
prominente Stekense partij waarbinnen 
de Vlaams-nationalistische partijen zich 
altijd thuis gevoeld hebben en waarmee 
ze een vanzelfsprekende gemeentelijke 
band opgebouwd hebben. Vriendschap, 
beleidservaring en solidariteit zijn binnen 

Gemeentebelangen al 54 jaar de meest 
krachtige bindmiddelen. Binnen deze 
vertrouwde structuur zullen we bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 
2018 alle 25 kandidaten van onze lijst 
Gemeentebelangen onze volledige steun 
geven.

Bezoek Jan Jambon
zondag 3 december

10.30 uur
Parochiezaal in Kemzeke

Samen met N-VA Moerbeke en Sint-Gillis-Waas nodigen 
we Jan Jambon uit om zijn beleid en visie toe te lichten. 
Jan Jambon is federaal vicepremier en minister van 
Veiligheid en Binnenlandse Zaken. 

Wij heten u van harte welkom. Inschrijven is niet verplicht. 

Noteer nu al in uw agenda

  Voor meer informatie kan u altijd 
terecht bij Johan Van Duyse, voorzit-
ter, 0476 55 28 94 en/of  
Gunter Van Campenhout,  
communicatieverantwoordelijke,  
0475 45 86 32.
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11 juliviering in Oost-Vlaanderen?
Het provinciebestuur besliste om dit jaar geen 11 juliviering te organiseren. 
Die beslissing viel bij N-VA Stekene niet in goede aarde. 

“Oost-Vlaanderen is een Vlaamse provincie 
en valt integraal onder de bevoegdheid van de 
Vlaamse Regering. Als het provinciebestuur 
het nodig vindt om een receptie te organiseren 
naar aanleiding van 21 juli, dan moet er zeker 
ook een 11 juliviering georganiseerd worden”, 
vindt N-VA-provincieraadslid Johan Van 
Duyse.

Als Vlaams-nationalistische partij hechten 
we veel belang aan onze Vlaamse tradities 
en het herdenken van de Guldensporenslag. 

Vandaag is die herdenking geëvolueerd tot 
een feest dat traditiegetrouw gepaard gaat 
met plechtigheden, lokale activiteiten en 
optredens. “We zouden het begrijpen als de 
provincie zegt dat er voldoende activiteiten, 
recepties en festiviteiten georganiseerd worden 
op 11 juli, maar die redenering moet dan ook 
opgaan voor 21 juli, want ook dan zijn er heel 
wat festiviteiten”, zegt Johan. “Voor ons is 
het dan ook duidelijk dat de provincie ofwel 
zowel op 11 juli als 21 juli een viering moet 
inrichten, ofwel op geen van beide”, besluit hij.

Vernieuwing fietspaden
Het hele traject van de oude provinciale weg is vol-
gens velen aan een opknapbeurt toe. Nergens op die 
weg is het namelijk veilig fietsen. Vanuit Nederland 
is het zelfs ronduit gevaarlijk. In ons vorig huis-
aan-huisblad kondigden we al aan dat de (her)aan-
leg van een fietspad tussen de Nederlandse grens tot 
aan de Stropers (tot de vishandel of Donckers) snel 
zal starten. 

Doordat de weg beheerd wordt door het Vlaams Gewest, kan 
onze gemeente geen eigen initiatieven ontwikkelen. Gelukkig 
is Vlaanderen begonnen met de heraanleg, die in verschillende 
fases zal gebeuren. We hopen dat de werken op Stekens grond-
gebied snel starten. 

Uiteindelijk moet het heel omvangrijke en langdurige project 
leiden tot een veiliger verkeer van de Nederlandse grens tot 
aan Vlyminckxhoek. De werken zullen in verschillende fases 
verlopen. Men is nu volop aan het studiewerk bezig. In sommige 

delen zullen meteen ook rioleringswerken opgenomen worden. 
Dat vraagt helaas meer studie, middelen en tijd. 

Toch is de N-VA blij dat het fietspad eindelijk op de agenda geko-
men is en dat er al reële plannen zijn. Dat is een eerste stap in de 
goede richting. 

Stekene leeft
Wij Stekenaars (en mensen van ver daarbuiten) kwamen deze 
zomer massaal buiten om te genieten van een rijkgevulde en 
diverse culturele agenda. We hadden niet alleen Vlaanderen 
Feest, maar in elke wijk was er ook een zomerconcert. De TV 
Oost Vertelling en de openluchtcinema konden ook op heel veel 
belangstelling rekenen. Stekene zinderde deze zomer.

Maar ook tijdens het najaar zijn er tal van activiteiten die u nu al 
in uw agenda kan zetten. Nieuw is bijvoorbeeld dat er op 31 ok-
tober, op de vooravond van Allerheiligen, op elke begraafplaats 
een nocturne zal plaatsvinden. Tussen 19 en 21 uur kan u er bij 
sfeerverlichting en kaarslicht luisteren naar serene muziek.
Ook Amelberga, het cultuurcafé in de Polenlaan, startte zijn 
cultureel najaar sterk. 

 De provincie Oost-Vlaanderen 
organiseerde dit jaar geen 11 
juliviering. Hopelijk komt daar 
volgend jaar verandering in.

 De N-VA is blij dat fietsen in Stekene 
binnenkort veiliger wordt.

  Bijna de helft van alle voorstel-
lingen waren begin september 
al uitverkocht. Surf dus snel 
naar www.stekene.be. 
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Schepen Pieter De Witte
Wie is Pieter De Witte?

 Geboren in 1984
 Woont in Stadionstraat 45
 Woont samen met Tine
 1 kindje: Lukas
 Werkt bij Schilderwerken De Witte
 Schepen sinds 2015
 Actief bij de N-VA sinds 2002
 Bevoegdheden: Financiën, Lokale Economie, Milieu en Onderwijs

Pieter, hoe kwam jij in de politiek 
terecht? 
Rond mijn 18de kreeg de politieke 
microbe mij definitief te pakken. Ik ben 
eerst jaren actief geweest binnen Jong 
N-VA Waasland en N-VA Stekene. N-VA 
Stekene is in het verleden, en nu op-
nieuw, lokaal steeds betrokken geweest 
binnen Gemeentebelangen. Het is een 
samenwerking die zowel voor de N-VA 
als voor Gemeentebelangen vruchten 
afwerpt. Het sprak dan ook voor zich 
dat ik in 2006 mocht kandideren op de 
Gemeentebelangen-lijst. Tot men eigen 
verbazing werd ik verkozen. In 2015 
kreeg ik van de N-VA en Gemeentebe-
langen de kans om schepen te worden. 
Een mandaat dat ik ten volle probeer in 
te vullen.

Je hebt een pak bevoegdheden.  
Beginnen we even met milieu? 
Zwerfvuil en sluikstorten blijven grote 
problemen. De mensen van onze  
milieuploeg zijn dagdagelijks in de  
weer om onze gemeente proper te 
houden. Daarnaast wordt hun team 
driemaal per maand versterkt door vijf 
extra krachten van een sociale econo-
miebedrijf. Zij helpen om systematisch 
de bermen van zwerfvuil te ontdoen. 
Daarnaast blijven we ook inzetten op 
handhaving, want sluikstorten is een 

misdrijf: heel de maatschappij draait 
ervoor op. Als we weten wie de dader is, 
volgt een gerechtelijke procedure. Om 
ook onze burgers te betrekken, hebben 
we samen met de Vlaamse overheid 
onze schouders gezet onder het project 
‘operatie proper’. Een vereniging of een 
school die de buurt systematisch proper 
houdt, kan worden beloond met een 
bedrag tussen 112,50 euro en 1 125 euro 
per vereniging.

En de lokale economie? 
Het afgelopen jaar hadden we natuur-
lijk de lancering van de gemeentelijke 
cadeaubon. Die mag ondertussen een 
waar succes genoemd worden. Om onze 
horecazaken te stimuleren, lanceerden 
we afgelopen maand mei de ‘mei  
muziekmaand’. Horecazaken die een 
muziekevenement organiseerden 
konden rekenen op een bijdrage van de 
gemeente. De horeca heeft het niet ge-
makkelijk. Op die manier proberen we 
toch meer mensen richting de horeca- 
zaken te krijgen. En dat lukt. 

Je bent ook verantwoordelijk voor 
onderwijs? 
Klopt. Naast het lager- en middelbaar 
onderwijs, ben ik ook verantwoordelijk 
voor deeltijds kunstonderwijs, de  
muziekschool en de tekenschool. Er 

staat al langer een verhuis gepland van 
de tekenschool in de Stadionstraat naar 
het oude klooster in de Kerkstraat. 
Dat zal een uitstekende zaak zijn voor 
alle jongens en meisjes die nu in het 
uitgeleefde gebouw in de Stadionstraat 
creatief bezig zijn. Maar oppositiepartij 
Groen voert een lange procedureslag 
tegen de geplande ontwikkeling op 
de kloostersite. Daardoor dringt een 
spoedrenovatie van het gebouw in de 
Stadionstraat zich op. Jammer, want 
de kindjes van de tekenschool hadden 
al lang in een uniek, gerenoveerd oud 
klooster kunnen zitten.

Hoe staat het met onze investeringen en 
onze begroting? 
We blijven investeren in de heraanleg 
van wegen en fietspaden en in sport en 
recreatie. Dat alles natuurlijk binnen 
het kader van ons gemeentelijk budget. 
Onze begroting is altijd in evenwicht. 
De voorbije zeven jaar hebben we geen 
enkele lening moeten opnemen. Bin-
nenkort zullen we dat wel doen, om te 
kunnen investeren in onder meer sport, 
wegen en recreatie. Dat is in het belang 
van iedere Stekenaar.

Bestuurslid
in de
kijker

Volg ons op Facebook: 
ideaal om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes!  

Ontdek er onze kijk op de (lokale) politiek en op de samenleving.
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


