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GROOT-ALVERINGEM
De verandering gaat
door in 2013!

V.U.: Danielle Godderis-T’Jonck - Oudekapellesteenweg 23 - 8690 Alveringem - alveringem@n-va.be

Op 14 oktober kregen we het
nodige vertrouwen van onze
kiezers. Met een gemeenteraadslid
en een OCMW-raadslid kan N-VA
Groot-Alveringem nu volop ijveren
voor een gemeente waar het goed is
om te wonen, te werken en te
ondernemen.
In samenspraak met het lokale
N-VA-bestuur zullen de
mandatarissen vanuit de oppositie
op een kritische maar opbouwende
manier het beleid bevragen en
controleren. Op een volwassen
manier met respect voor ieders
mening!
Ook in het Vlaams Parlement blijf
ik ernaar streven om de belangen
van onze mooie Westhoekregio te
verdedigen.
Namens mijzelf en de ganse N-VAploeg wensen wij alle inwoners van
Groot-Alveringem een gezond,
krachtdadig
en kameraadschappelijk
2013 toe!

DANIELLE GODDERIS-T’JONCK,
Vlaams volksvertegenwoordiger
en gemeenteraadslid
danielle.godderis-tjonck@vlaamsparlement.be
gsm: 0477 91 97 16 - webstek: www.tjonck.be

www.n-va.be/alveringem

CONSTRUCTIEF IN DE GEMEENTE- EN OCMW-RAAD
Beste inwoners van Alveringem,
Onze N-VA-afdeling wenst in de eerste plaats iedere inwoner van GrootAlveringem een gelukkig en gezond 2013 toe! Maar we blikken ook graag nog
even terug op de verkiezingen van oktober vorig jaar. Graag bedanken wij
iedereen die ons steunde en hielp.

SUCCESVOLLE STEMBUSSLAG
N-VA Alveringem is er trots op dat we 11,4 procent van de stemmen haalden,
zeker omdat we voor de eerste keer zelfstandig opkwamen. Deze uitslag
bezorgde ons een zetel in de gemeenteraad voor de volledige legislatuur en een
OCMW-zetel voor 3 jaar.
Ondertussen legde Danielle de eed af als gemeenteraadslid en ikzelf als
OCMW-raadslid.

N-VA BRENGT GOEDE, NIEUWE VOORSTELLEN
Het is belangrijk goede, constructieve ideeën te
steunen, nieuwe voorstellen aan te brengen en dit over
de grenzen van partijen heen. Dat komt onze gemeente
en haar inwoners zeker ten goede.
Tot binnenkort!
VANESSA
WITTEBROODT
Afdelingsvoorzitter

Op 6 januari 2013 moesten wij onverwacht
afscheid nemen van onze geliefde vriend en
partijgenoot Marc Vandenbroucke. Marc steunde
met zijn kandidatuur niet alleen onze lijst, hij was
ook een grote drijvende kracht achter de schermen
van N-VA Alveringem.
Wij herinneren hem als een gedreven, goedlachse,
eerlijke en vriendelijke man. Alle leden van N-VA
Alveringem bewaren de fijnste herinneringen aan
hem. We zullen Marc heel erg missen!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Zeven vragen aan N-VA-gemeenteraadslid
Danielle Godderis-T’Jonck
1. Hoe heb je de
verkiezingscampagne ervaren?
Op korte tijd heeft onze jonge
afdeling heel wat gerealiseerd. We
vonden een bestuur van
gelijkgestemden die de afdeling
hebben opgestart. Daarna vonden we
binnen het tijdsbestek van één jaar
kandidaten en schreven we een
programma.
Ik was opgetogen dat wij op 14
oktober een volledige lijst konden
presenteren met een gezonde mix van
jonge en oude inwoners en een
onderbouwd programma. Deze
ambitieuze groep vol aangename
persoonlijkheden formuleerde vele
interessante politieke voorstellen. Op
korte tijd hebben we veel
inspanningen gedaan om onze
nieuwe mensen en het programma
kenbaar te maken in de gemeente.
Voor velen was het een eerste
kennismaking met politiek en
campagnevoeren. Een aangename
kennismaking dankzij de positieve
aanpak van N-VA Alveringem.

Krachtig en efﬁciënt besturen
is niet enkel bouwen met stenen,
maar ook met mensen.
2. Hoe blik je terug op de
verkiezingsuitslag?
Van 0 naar 11 procent en een zetel in
de gemeenteraad is geen slecht
resultaat voor een nieuwe partij. In
vergelijking met de ons omringende
gemeenten hebben we wel wat
minder kunnen meesurfen op de
nationale trend. Dit heeft deels een
oorzaak in de polarisering van de
twee niet-partijgebonden dorpslijsten
en de strategische keuze die inwoners
daartussen maakten.
Als we die tweede zetel hadden
binnengehaald, dan had de politieke
situatie er helemaal anders uitgezien.
Maar we treuren niet: met dit
resultaat en onze mensen hebben wij
een mooie basis om op verder te
bouwen.

alveringem@n-va.be

3. Zelf zit je in de gemeenteraad en
de N-VA heeft ook een half
mandaat in de OCMW- en
politieraad. Stemt je dat tevreden?
We hebben het maximale gehaald uit
onze ene zetel. We hebben nu ook een
stem in het OCMW (Vanessa
Wittebroodt) en de politieraad (ikzelf)
dankzij een stemovereenkomst met
de zittende meerderheid, die hen ook
nog een half mandaat opleverde.
4. Wat mogen we van de N-VA
verwachten de komende zes jaar?
Een kritische maar opbouwende
oppositie, waarbij de voorstellen van
de meerderheid getoetst zullen
worden aan ons
verkiezingsprogramma. Wij zullen
het ook niet laten om alternatieve
voorstellen naar voren te brengen.
5. Welke realisaties vond je goed
aan de voorbije legislatuur? En
wat mist Alveringem nog?
De afgelopen bestuursperiode werd
er heel wat geïnvesteerd in de
infrastructuur en uitstraling van
Alveringem: vernieuwde straten en
pleintjes, de jeugdsite, voetbalkantine
en sportplein, rusthuis... Toch vindt
de N-VA dat het nu tijd is om onze
inwoners zelf centraal te stellen.
Krachtig en efficiënt besturen is niet
enkel bouwen met stenen, maar ook
met mensen. Alle inwoners moeten
kansen krijgen om zich uit te leven.
Het bestuur moet luisteren naar hun
wensen. Ondernemers verdienen
ondersteuning, geen afremming. Ook
moeten we zorgzaam omgaan met
ouderen.
Alveringem moet een goede mix
creëren met jong en oud, via meer
transparantie en betere
communicatie. Ik denk onder meer
aan een bewonersplatform waar
inspraak werkt, extra betaalbare
bouwgronden in alle deelgemeenten,
dagopvang voor kinderen en
buitenschoolse kinderopvang,
dagopvang voor bejaarden en
assistentiewoningen, behoud van
dorpsscholen, veilig fietsverkeer op
nieuwe fietspaden en een degelijk

onderhoud, een betere
veiligheidsbeleid en een zachte
looppiste.
6. Waarmee ben je momenteel als
volksvertegenwoordiger bezig?
Als lid van de commissie welzijn leg
ik me toe op specifieke thema’s als
eetstoornissen en geestelijke
gezondheidszorg. In de commissie
cultuur, jeugd, sport en media volg ik
de jeugdthema’s op. Daarnaast ben ik
lid van de commissie landbouw,
visserij en plattelandsbeleid.
7. IJver je in Brussel voor specifieke
Alveringemse zaken?
Waar mogelijk tracht ik middelen
naar Alveringem te halen. Zo hopen
we dat bij de volgende
begrotingscontrole gelden vrijkomen
voor de start van het
Plattelandsfonds waar Alveringem al
zo lang naar smacht. Zodoende
kunnen financieel armlastige
plattelandsgemeenten op extra steun
rekenen van de Vlaamse overheid.
Ik heb ook meegewerkt aan een
decreet dat de basis vormt voor een
nieuw lokaal jeugdbeleid, de
herdenking van de Eerste
Wereldoorlog in onze Westhoek en de
regeling voor dagopvang van onze
ouderen.

N-VA neemt leefbaarheid Leisele ter harte
Beste inwoner van Leisele,
Het gemeentebestuur van Alveringem nam eind 2007 het
initiatief om een gescheiden rioleringsstelsel in te planten
in Leisele. Daarvoor werd, in samenwerking met de
Vlaamse waterzuiveringsmaatschappij Aquafin, voorzien
in de bouw van een nieuw waterzuiveringstation.
De komst van een waterzuiveringsstation in ons mooie
dorp zorgde voor heel wat ongerustheid bij de inwoners
op het gebied van lawaaihinder, geurhinder en visuele
hinder. Deze bezorgdheden en het protest kwamen ook
ruimschoots aan bod op de infovergadering in augustus.
Vlaams volksvertegenwoordiger Danielle GodderisT’Jonck (N-VA) richtte zich met dit dossier tot minister
voor Leefmilieu Joke
Schauvliege. Die
bevestigde dat een
onderzoek naar
verschuiving van de
inplanting van de
zuiveringsinstallatie
werd gevraagd aan het
departement
Ruimtelijke Ordening
en aan de afdeling
Duurzame

Landbouwontwikkeling van het departement Landbouw
en Visserij. De minister laat ook weten dat ze in dit
dossier openstaat voor overleg met alle betrokkenen.
N-VA Alveringem is ervan overtuigd dat de voorgestelde
inplanting in het nadeel is van de inwoners van Leisele en
afbreuk doet aan de leefbaarheid van het dorp. Daarom
zullen wij dit dossier verder opvolgen in Brussel en in de
gemeenteraad van Alveringem. Samen staan we sterk!
Met vriendelijke groeten,
Danielle Godderis-T’Jonck (Vlaams volksvertegenwoordiger),
Vanessa Witebroodt (voorzitter N-VA Groot-Alveringem),
Joost Balduck, Lieva Mahieu, Hein Vermeulen.

N-VA Alveringem wil niet dat het geplande waterzuiveringsstation de leefbaarheid van Leisele in het
gedrang brengt. Daarom volgen we dit dossier op voor u.

Bestuursverkiezingen in maart
Zoals de partijstatuten het voorschrijven worden de afdelingsbesturen telkens hernieuwd na afloop van de
gemeenteraadsverkiezingen. Onze bestuursverkiezingen zullen plaatsvinden in maart 2013.
We doen een warme oproep aan die leden die
graag wat actiever in onze lokale partij willen
meedraaien. U kan ook een functie opnemen in
een specifieke werkgroep. Indien u graag ons
team komt versterken, laat het ons weten via
alveringem@n-va.be.
Al onze leden zullen uitgenodigd worden om te
komen stemmen tijdens een ledenvergadering.
Meer informatie mag u via een persoonlijke
brief verwachten.

www.n-va.be/alveringem

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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