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Na drie jaar voorzitterschap van N-VA Alveringem werd ik in februari 
terug verkozen om een nieuw mandaat van drie jaar op te nemen en dit 
met unanimiteit van de aanwezige N-VA-leden. Ik dank hen dan ook 
voor het vertrouwen. 

Ook de volgende jaren zal ik me  
honderd procent blijven inzetten voor  
een transparant, vooruitdenkend, veilig 
en gezellig Groot-Alveringem. Iets waar 
we alleen maar in slagen door de fantas-
tische samenwerking binnen ons bestuur, 
dat vanaf dit jaar werd aangevuld met 
twee nieuwe leden: Marie Godderis en 
Vera Kicken. 

De volgende jaren zijn uiteraard zeer 
belangrijk, zeker met de verkiezingen 

van 2018 in het vooruitzicht. Het worden 
verkiezingen waarbij we een halt willen 
toeroepen aan het eenmansbestuur in 
onze gemeente.  N-VA Alveringem wil 
werken aan openheid! 

We hopen op jullie steun.

Beste N-VA-leden,
Beste vrienden,Omvorming N8  

Veurne-Ieper

Het N-VA-bestuur krijgt regelmatig 
vragen over de stand van zaken van  
het project N8 Veurne-Ieper. Via ons  
huis-aan-huisblad willen we jullie  
graag informeren over de laatste  
ontwikkelingen. 

De omvorming van de N8 focust vooral 
op een verbeterde doorstroming en een 
verbeterde verkeersleefbaarheid.  
De vermenging van lokaal landbouw- 
verkeer met vrachtverkeer en personen-
verkeer vormt namelijk een probleem. 
Alsook het drukke verkeer van en naar 
de kust tijdens het toeristisch seizoen. 
Het is de bedoeling het bestaande tracé 
aan te passen en om nieuwe infrastruc-
tuur aan te leggen waar nodig.

In het verleden zijn er vijf mogelijke 
herinrichtingsmodellen onderzocht  
in het kader van het plan-MER  
(milieueffectrapport) dat in 2008 werd 
goedgekeurd. Op basis daarvan werd 
er in juni 2013 een plan uitgetekend dat 
gedeeltelijk werd vernietigd. Zo werd 
de omleiding van Woesten vernietigd in 
november 2014 en de omleiding rond  
Hoogstade in november 2015. 

Momenteel wordt de actualisatiestudie 
van het bestaande plan-MER gestart.  
De realisatie van de herinrichting van de 
N8 wordt voorbereid tussen de E40  
(Jabbeke-Veurne) en het kruispunt 
Myosotis en tussen dat kruispunt en 
de omgeving van de Bamspoelstraat in 
Hoogstade. De aanleg van fietspaden 
tussen Woesten en Vleteren is in voor-
bereiding. De herinrichting zal gefaseerd 
verlopen van noord naar zuid.

Meer info?
Danielle Godderis - T’ Jonck - Vlaams 
Parlementslid en gemeenteraadslid - 
0477 91 97 16 - danielle.tjonck@n-va.be

Johan Van Belle
Voorzitter N-VA Alveringem
0478 24 52 96
Johan.vanbelle@n-va.be
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Nieuwe bestuursleden
  Vera Kicken (56, Izenberge) studeerde politieke wetenschappen 

in Amsterdam en volgde de specifieke lerarenopleiding 
in Leuven. Ze had tal van functies in het bedrijfsleven en 
onderwijs, zowel in Nederland als in West-Vlaanderen. 
Momenteel is Vera zelfstandig (www.veraontour.be). Haar 
prioriteit in de lokale politiek is de verkeersveiligheid en het 
verkeerslawaai in de dorpen en buitengebieden van Alveringem. 

  Astrid Dewilde (26, Alveringem) studeerde twee jaar rechten 
en daarna communicatiemanagement in Gent en werkt als 
coördinator opleidingen in een privéschool/opleidingsinstituut 
in Kortrijk. Astrid was in Kortrijk actief als penningmeester 
voor de afdeling en voorzitter van de jongerenafdeling. Ze 
verhuisde in 2014 naar Alveringem. Astrid staat, samen met 

Marie, in voor de communicatie. Ze vindt het bijzonder 
belangrijk dat ook jongeren in de gemeente door de politiek 
worden aangesproken.

  Marie Godderis (31, Alveringem) studeerde Journalistiek in 
Gent en werkt als coördinator op de dienst Communicatie, 
Onthaal en Protocol in Koksijde. Marie is de dochter van 
Danielle Godderis-T’Jonck en heeft de politieke kriebels 
van haar moeder geërfd. Ze vindt een goede communicatie 
belangrijk en wil, samen met Astrid, een frisse 
wind laten waaien in het bestuur. 

  Danielle Godderis - T’Jonck legde onlangs 
haar eed af in de politieraad Spoorkin. Ze 
volgde hiermee Gerda Butaye  op voor drie jaar.

De Vrije Basisschool De Libel bestaat uit drie afdelingen. De 
hoofdafdeling in Leisele en de twee wijkafdelingen in Izenberge 
en Beveren. Enkele weken terug kreeg de school vanuit Brussel het 
bericht dat in de afdeling Izenberge het lager onderwijs vanaf 1 
september 2016 niet meer kan ingericht worden wegens te weinig 
leerlingen. De kleuterafdeling is niet bedreigd. 

Onmiddellijk zocht de Vrije Basisschool De Libel naar mogelijke 
oplossingen. Dit zou maar voor één schooljaar nodig zijn. Vanaf 
volgend schooljaar zijn er terug voldoende leerlingen om de lagere 
school te blijven inrichten. Na heel wat zoekwerk is De Libel erin 
geslaagd om zelf de organisatie van het lager onderwijs voor dat ene 
schooljaar 2016-2017 op te nemen. De Vrije Basisschool is ervan 
overtuigd dat hun oplossing goed is voor de betrokken kinderen en 
hun ouders.

N-VA Alveringem staat achter deze beslissing en beseft dat ook dit constructief is voor het 
kwaliteitsonderwijs van de vijftien vrije scholen uit de Scholengemeenschap Kust en Polder 
(regio Westhoek). 

Dorpsscholen… waar een kleine school ‘groots’ kan zijn!

Misschien heeft u onlangs ook wat horen waaien over de lagere school in Izenberge? Wat is er nu precies aan 
de hand? De N-VA geeft u graag een correcte weergave.

N-VA Alveringem stelt vol enthousiasme 
haar nieuw bestuur voor. Johan Van 
Belle volgt zichzelf op als voorzitter, 
Vanessa Wittebroodt werd opnieuw 
verkozen tot ondervoorzitter en is ook 
ledenverantwoordelijke. Bart Niville 
is penningmeester van dienst. Hugo 
Vlaemynck blijft secretaris van de ploeg. 
Marie Godderis en Astrid Dewilde zullen 
instaan voor de vlotte communicatie 
binnen de afdeling. Danielle Godderis 
– T’Jonck (Vlaams Parlementslid, 
gemeenteraadslid en politieraadslid),  
Joost Balduck (niet op foto), José Verhaeghe 
(OCMW-raadslid) en Vera Kicken 
vervolledigen de ploeg. 

Voorstelling nieuw bestuur

School Izenberge blijft open

“We zijn blij dat de lagere 
afdeling in Izenberge kan 
blijven bestaan.” 
Joost Balduck

Het bestuur van N-VA Alveringem schonk op donderdag 5 mei een automatisch externe defibrillator (AED) 
aan het bestuur van de voetbalvereniging Groot-Alveringem (V.V.G.A.). De aankoop van het toestel werd 
door gemeenteraads- en Vlaams Parlementslid Danielle Godderis-T’Jonck meermaals op de agenda van de 
gemeenteraad geplaatst, maar telkens door de meerderheid weggestemd.

Zelfs een extra gemeenteraad, door de 
oppositie bijeen geroepen, mocht niet 
baten. Het voorstel om een toestel op 
te hangen bij het voetbalveld en een 
in de zaal Rethorica, waar dagelijks 
sport beoefend wordt, werd hardnekkig 
geweigerd. Het antwoord van de 
meerderheid bleef resoluut ‘nee’. 

Jammer genoeg zien we meer en 
meer gevallen van jonge sporters 
die te maken hebben met hartfalen. 
Net daarom is het belangrijk dat ook 
Alveringem hierin investeert en zo 
alle sporters, maar ook supporters 
maximaal kan helpen indien 
nodig. Alleen investeren in EHBO-
basisopleidingen is niet voldoende. 
Onderzoeken bewezen dat ongeveer 8 à 
10 procent mensen kans maken op een 
geslaagde reanimatie wanneer we enkel hartmassage en mond-
op-mondbeademing toepassen. Bij hartfalen heeft 60 à 65 procent 
kans op een geslaagde reanimatie wanneer we naast de mond-
op-mondbeademing en hartmassage ook binnen de zes minuten 
gebruik maken van een AED toestel.

N-VA Alveringem bleef dus niet bij de pakken zitten en schonk 
‘hartelijk’ een AED-toestel aan de voetbalvereniging. Bovendien 
zorgt de N-VA ook voor een korte opleiding voor trainers.  

Laat ons nu met zijn allen hopen dat ook het gemeentebestuur 
inziet dat er nog plaatsen zijn die in aanmerking komen om 
dergelijk toestel op te hangen. Iedere inwoner van Groot-
Alveringem is het meer dan waard om hulp te krijgen indien 
nodig! 

José Verhaeghe,  
OCMW-raadslid en coördinator van Het Vlaamse Kruis
0475 81 64 38
jose.verhaeghe@n-va.be

Overbodige luxe voor de meerderheid…
… van levensbelang voor N-VA Alveringem

Vlaanderen feest op  
8 juli in Alveringem
19.30 uur in gemeenschapszaal 
De Kwelle (Sint-Rijkersstraat 20,  
Alveringem) 

Gastspreker: 
Stefaan Vandenbussche met  
een korte lezing over ‘Vlaamse  
vrouwen in de Groote Oorlog’.  
Nadien humor en cabaret door  
Karel Declercq.

N-VA Alveringem  
op sociale media!
Omdat we onze leden en sympathisanten nog beter 
willen informeren, sprongen we op de sociale medi-
atrein. Volg ons op Facebook (N-VA Alveringem) en 
op Twitter (@NVA_Alveringem). 

We posten regelmatig nieuws uit het bestuur en de 
gemeente. Ook onze activiteiten zullen er op ver-
meld worden. 

Volg ons, like ons, deel ons! 

 N-VA Alveringem

 @NVA_Alveringem Tickets bij Danielle Godderis - T’Jonck (0477 91 97 16)  
of Hugo Vlaemynck (058 29 83 61)

Kaarten:
v.v.k: 7 euro

a.d.d.: 9 euro
kinderen -12 jaar:

gratis



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten

 Plichten
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15

vrijwillig

gedwongen

4.000

5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018

68%
NU

72%2018

Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


