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Werken aan een verkeersveilige  
gemeente
N-VA Alveringem wil werken aan 
de verkeersveiligheid in de gemeente. 
Daarom zoeken we naar oplos-
singen voor verkeerspunten waar 
er zich vaak gevaarlijke situaties 
voordoen. 

Een van die verkeerspunten is het kruis-
punt van de Nieuwstraat met de school-
dreef. Chauffeurs die de schooldreef 
willen uitrijden, komende van het  
Cyriel Verschaeveplein, de Knibbehoek  
of ’t Hoge, en de Nieuwstraat links wil  
inrijden om naar het dorp te gaan, 
worden in het zicht belemmerd door de 
geparkeerde auto’s aan de linkerkant.  
Het is hierbij moeilijk om fietsers en 
brommers op te merken. Zeker na school-
tijd als kinderen met de fiets naar huis 
rijden. 

Ook de aangelegde wachtstroken in het 
laatste stuk van de Schooldreef zorgen 
vaak voor onveilige situaties wanneer je 
ter hoogte van de bocht een stuk op het 

tegenovergestelde rijvak moet uitwijken. 
Daarnaast is ook het wegdek van de Hoog-
straat en de Oerenstraat aan verbetering 
toe. De verkeerscirculatie van het Dorp 
naar de Nieuwstraat en andersom moet 
worden aangepakt. Auto’s, vrachtwagens 
en tractors rijden hier vaak veel te snel. 

Op naar 2017!
Als voorzitter van N-VA Alveringem 
wens ik u in naam van het volledig 
bestuur een prettig eindejaar en 
een gezond en gelukkig 2017 toe. 
We danken iedereen voor de talrijke 
opkomst op onze Breughelmaaltijd 
in oktober en nodigen je graag uit op 
onze volgende activiteit: de nieuw-
jaarsreceptie op 29 januari om 11 
uur in zaal Berquin - Stadshalle op 
het marktplein in Nieuwpoort. 

2016 was een bewogen jaar waarin 
we enkele nieuwe leden mochten 
verwelkomen, maar we namen ook 
afscheid van Vanessa Wittebroodt. 
Vanessa is een van de oprichters van 
onze plaatselijke N-VA-afdeling en 
bekleedde er de functie van voorzitter 
en OCMW-raadslid. 

We zullen haar als vriendin, extra 
kracht en persoonlijkheid hard mis-
sen. Vanessa ruilt voor professionele 
doeleinden onze gemeente in met 
Vleteren. Wij wensen haar, Koen, Daan 
en Tijl veel succes en geluk toe met 
hun prachtige zaak PUBLI-X. 

Johan  
Van Belle
Voorzitter N-VA 
Alveringem
0478 24 52 96 
Johan.vanbelle@n-va.be

 Ondervindt u ook een probleem met de 
verkeersveiligheid in onze gemeente? Laat 
het ons weten via alveringem@n-va.be en 
wij trachten een oplossing te vinden. Uw 
veiligheid in het verkeer ligt de N-VA nauw 
aan het hart.

N-VA Alveringem  wenst iedereen  
prettige eindejaarsfeesten!
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Bedankt, Vanessa Wittebroodt!
We willen graag nogmaals onze oprechte 
dank uiten aan Vanessa Wittebroodt.  
Op 1 december 2011 maakte N-VA  
Alveringem een nieuwe start onder haar 
voorzitterschap. Samen met enkele vaste 
waarden, werd er naar de verkiezingen toe 
gebouwd aan een volwaardige N-VA-lijst. 

Met de bestuursverkiezingen van de afdelingen  
in maart 2013, werd Vanessa ondervoorzitter.  
Een functie die ze tot voor kort uitoefende.  
Vanessa was ook drie jaar lang OCMW-raadslid 
voor N-VA Alveringem.

Door haar verhuis naar Vleteren, kan Vanessa  
volgens het huisreglement de functie van onder- 
voorzitter in onze afdeling niet verderzetten.  
Toch neemt ze geen afscheid van de partij. 

Wij hopen haar nog te mogen verwelkomen op  
activiteiten van onze afdeling! 

N-VA keurt resolutie over ‘nudging’ mee goed 
De Vlaamse meerderheidspartijen dienden voor het zomerreces een resolutie in het Vlaams Parlement in over ‘nudging’. 
Nudging (Engels voor ‘duwtjes’) is een gedragspsychologische motivatietechniek waarbij mensen op een positieve manier 
worden gestimuleerd om zich op een gewenste wijze te gedragen. 

Met andere woorden: iemand een duwtje geven in de goede richting door het gewenste gedrag aantrekkelijk te maken, zonder 
mensen daarbij in hun vrijheden te beperken. Een concreet voorbeeld is het plaatsen van fruit op ooghoogte in kantines of refters van 
scholen, terwijl je voor een ‘ongezonde’ snack bij wijze van spreken op de knieën moet. Ongezond eten is nog altijd een optie, alleen 
wordt het ons wat moeilijker gemaakt. “Een goed zichtbare trap zal je sneller nemen, dan een lift die verstopt zit achter de muur.” 
Danielle Godderis-T’Jonck, Vlaams Parlementslid en bestuurslid van N-VA Alveringem is mede-initiatiefneemster. “Op die manier 
hopen we maatschappelijke problemen, zoals bijvoorbeeld obesitas, op een nieuwe manier aan te pakken”, vult ze aan. 

Vlaanderen zet in op postnatale thuiszorg
Ook de resolutie die aandringt op een versterking van de postnatale thuiszorg in Vlaanderen, 
werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement. De versterking is noodzakelijk geworden door 
de verkorting van het verblijf in de kraamkliniek, waarbij kersverse moeders sneller naar huis 
gaan met hun baby’s. Initiatiefnemer is Peter Persyn. N-VA-collega’s Caroline Croo en Danielle 
Godderis-T’Jonck ondertekenden het voorstel mee. “Er moet extra aandacht zijn voor de 
postnatale depressie, die vaak in deze kritische periode haar aanvang neemt”, zegt Danielle.

Bedanking woonzorgcentrum ’t Hoge
Danielle Godderis-T’Jonck heeft een boontje voor de mensen van het woonzorgcentrum, zowel voor 
de residenten maar zeker ook voor het personeel. Als verpleegkundige van opleiding weet zij als geen 
andere wat het is om in een WZC te leven, te wonen en er te werken. 

‘Dag van de verzorgende en de zorgkundige’ liet ze dan ook 
niet onopgemerkt voorbijgaan en dus ging Danielle er op 
bezoek. Ze werd er door de directeur hartelijk ontvangen. 
Tijdens het gesprek toonde Danielle bijzondere interesse voor 
het reilen en zeilen van het huis met de nodige aandacht voor 
de bekommernissen van directie en personeel.

Uiteraard zijn de financiën van een WZC een dagelijkse 
bekommernis van zowel het OCMW als van de directeur 
die wist te vertellen dat het overgrote deel van de residenten 
zwaar zorgafhankelijk is. Het is een beleidsoptie om zoveel 
als mogelijk residenten op te nemen die veel zorg vragen, wat 
meteen ook een weerslag heeft op het personeelsbestand; veel 
zorg vraagt immers vele handen.

Om de zorg te financieren betaalt het Rijksinstituut voor 
ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) aan het OCMW 
een bepaald bedrag per dag en per resident. De resident 
betaalt een maandelijkse verblijfskost (of hotelkost). Het 
forfait dat het RIZIV betaalt, wordt bepaald aan de hand 
van de zorggraad van de residenten en volgens de erkenning 
van de woongelegenheden als rusthuis (ROB) of als rust- en 
verzorgingstehuis (RVT). Een RVT-woongelegenheid heeft 
recht op een hoger forfait.

De Vlaamse regering heeft beslist om in het lopend jaar 
en ook in het volgend  een aantal (meer dan 1000) ROB-
woongelegenheden als RVT-woongelegenheden te erkennen. 
Als ’t Hoge Alveringem binnen deze reconversie zou vallen, 
betekent dit dat het OCMW meer inkomsten per dag zal 
genereren. Danielle zal als Vlaams volksvertegenwoordiger bij 
de bevoegde instanties in Brussel even poolshoogte nemen.

Als blijk van waardering overhandigde Danielle een 
orchidee aan iedere afdeling van het huis.

Volg, like en deel ons op sociale media!
Omdat we onze leden en sympathisanten nog beter willen informeren, sprongen we op de sociale mediatrein. Volg ons op Facebook en 
op Twitter. We posten regelmatig nieuws uit het bestuur, de gemeente, … en ook activiteiten zullen er telkens op vermeld worden. 

  N-VA Alveringem    @NVA_Alveringem

Meer weten over het Vlaams Parlement? www.vlaamsparlement.be 

Danielle Godderis-T’Jonck is trekker van de actie  
Music For Life West-Vlaanderen
Net als de vorige jaren steunt de N-VA ook dit jaar de actie Music For Life, de goede doelenactie van  
Studio Brussel. De N-VA wil, net als vorig jaar, de vijf provincies motiveren om samen een goed doel te  
steunen. Dit jaar ondersteunen we niet één, maar wel drie goede doelen! Namelijk de 3 vzw’s waar onze 
VLaM (‘Vlaamse Madam’) 2016 Marieke Vervoort meter van is. 

  Vzw Pinocchio houdt zich bezig met 
brandenwondenpreventie bij kinderen.

  Bij Villa Clementina kunnen kinderen 
met en zonder een beperking worden 
opgevangen. Ze hebben een zorg- 
boerderij, snoezeltuin en een zwembad 
voor aquatherapie.

  Bij vzw Canisha lieden ze honden op tot 
goed opgeleide en werkgrage assistentie-
honden. Haar eigen hond Zenn heeft zij 
hier gevonden.

De afdelingen staan hier niet alleen voor. Elke provincie krijgt 
steun van een parlementslid. West-Vlaanderen kan rekenen op 
de steun van Danielle. Ze motiveert hen om net dat tikkeltje 
meer te doen. N-VA Alveringem deed ook mee aan de actie en 
verkocht op 4 december windlichtjes op de indoor kerstmarkt.

Het N-VA-bestuur wenst Vanessa te bedanken 

voor haar inzet de voorbije jaren. En we wensen 

haar en haar familie alle geluk toe en veel succes 

met de vernieuwde zaak!

Nieuws uit het Vlaams Parlement
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Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

Philippe Muyters Steven Vandeput

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

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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