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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Noteer in uw agenda

Vrijdag 31 mei: gezellige 
lentewandeling van ongeveer 7 
km ter nagedachtenis van Roger 
Baert. Start om 13 uur aan de 
kantine van Sparta Wortegem. 
Klein en groot zijn welkom! 
Nadien genieten we samen van 
een drankje en een braadworst. 
Kaarten zijn te verkrijgen bij 
de bestuursleden voor 8 euro. 
Vooraf inschrijven is nodig.

Donderdag 11 juli vanaf 19 uur: 
11 juliviering in zaal Amandel, 
Ooikeplein 17 te Ooike.

Wij maken er opnieuw een 
echt Vlaams feest van en laten 
u meezingen onder muzikale 
begeleiding van Pat Van Daele 
en Mathieu Vandenhoutte.

Zondag 8 september:  
nazomerfeest. Meer info volgt 
later.

Na de verkiezingen van  
oktober wil ik alle kiezers  
bedanken die voor ons 
gestemd hebben. Helaas heeft 
het niet mogen zijn. Maar we 
laten de moed niet zakken. 

In februari koos onze afdeling 
een nieuw bestuur en ik ben 
fier verder te kunnen gaan 
met deze enthousiaste, dyna-
mische ploeg. Mijn dank gaat 
uit naar Marnix Vervaeck die 
jarenlang gemeenteraadslid 
en schepen is geweest en nu 
de fakkel doorgeeft aan andere 
mensen binnen onze ploeg. 

Ook een woord van dank aan 
Johan Delmulle, en aan Koen 
De Cordier, Yves Cousaert en 
Piet Speleers voor hun inzet 
als gemeenteraadslid. Sofie 
Van Hamme, die de laatste ja-
ren onze voorzitter was, wil ik 
evenmin vergeten. Gelukkig 
blijven zij allen actief binnen 
onze partij. We kunnen hun 
ervaring goed gebruiken.

Ons nieuwe bestuur staat 
voor u klaar. Hebt u vragen, 
suggesties of wilt u iets kwijt? 
Wij staan steeds tot uw  
beschikking. 

Marleen Van De Populiere
Voorzitter

Met onze nieuwe bestuursploeg van start!
Onze nieuwe bestuursploeg is er klaar voor. 
Voorzitter Marleen Van De Populiere en onder-
voorzitter Sven De Donder zetten de koers voor 
de komende drie jaar. Onze andere bestuurs-
leden zijn Sofie Van Hamme, Nicole Van Der 
Straeten, Marnix Vervaeck, Virginie Van den 
Heede, Jan Roelens, Ann Vansteenkiste, Dirk 
Lelieur, Johan Paemeleire, Yves Cousaert, Hilde 
Eechaudt, Piet Speleers, Ghislain De Wilde en 
Koen Decordier.

In de gemeenteraad zetelen voor u Nicole Van 
Der Straeten, Sven De Donder en Marleen Van 
De Populiere, fractievoorzitter en provincie-
raadslid. Johan Paemeleire maakt deel uit van 
het bijzonder comité voor de sociale dienst 
(BCSD). Samen zullen zij de komende zes jaar 
constructief oppositie voeren en een stem geven 
aan al onze kiezers.

Beste inwoners van  
Wortegem-Petegem

Marleen Van De Populiere, Sven De Donder en 
Nicole Van Der Straeten nemen het voor u op in 
de gemeenteraad.

Ook Johan Paemeleire 
staat als lid van het 
bijzonder comité voor 
u klaar.

Maak kennis met Marleen, 
Anneleen en Matthias,  
uw kandidaten voor 26 mei 
(p. 2 en 3). 
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Twee jonge lijsttrekkers vertegenwoordigen de 
N-VA bij de verkiezingen van 26 mei. Anneleen 
Van Bossuyt en Matthias Diependaele trekken 
in duo naar de kiezer. Anneleen trekt de lijst 
voor de Kamer. Ze is momenteel Europees 
Parlementslid en fractievoorzitter in de Gentse 
gemeenteraad. Matthias voert de lijst voor  
het Vlaams Parlement aan. Hij is fractie- 
voorzitter in het Vlaams Parlement en schepen 
in Zottegem. Voor een gesprek met N-VA  
Wortegem-Petegem maken ze graag tijd.

Anneleen, voor jou is het federale niveau  
helemaal nieuw. Vind je het niet jammer om  
het Europese niveau te verlaten? 
Anneleen: “Ik heb met hart en ziel voor Vlaanderen op 
Europees niveau gewerkt. Maar in elk parlement zijn 
er stenen te verleggen. In de Kamer kan het nogal eens 
kletteren, de debatten hebben een heel eigen dynamiek. 
Het zal aanpassen zijn, dat zeker, maar dat hoort erbij. 
En om het met een cliché te zeggen: verandering van spijs 
doet eten (lacht). Het is inderdaad een nieuwe uitdaging, 
maar ik kijk ernaar uit om mijn Europese kennis ook in 
de Kamer toe te passen.”

Uw lijsttrekkers op 26 mei

Matthias Diependaele en 
Anneleen Van Bossuyt, uw 
lijsttrekkersduo op 26 mei.

Boomzagerijstraat
Onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad namen al heel 
wat initiatief. Op de gemeenteraad van januari stond op de 
agenda: het vastleggen van een naam voor de straat van het  
recyclagepark. Er waren verschillende voorstellen vanuit de 
meerderheid. Ook wij hadden vanuit de oppositie een paar 
voorstellen klaar. Ons eerste voorstel – de verlorengeldstraat – 
werd niet aangenomen. Maar bij ons tweede voorstel was het 
wel raak. We stelden voor om met de naam te verwijzen naar  
de vroegere boomzagerij van de familie Van Den Heede. De  
gemeenteraad ging daar unaniem mee akkoord. Binnenkort 
rijdt u dus door de Boomzagerijstraat naar het recyclagepark.

Hogere vergoeding voor animatoren 
Als oppositie hebben wij het voorstel goedgekeurd om de  
vrijwilligersvergoeding voor de animatoren van ‘Speelkriebels’ 
te verhogen. Wij vinden het een goed idee om te bekijken of  
de gemeente de hoofdanimatoren in de toekomst een  
vakantiejob kan aanbieden. Zij hebben namelijk een  
grote verantwoordelijkheid.

De straat van het recyclagepark krijgt  
de naam Boomzagerijstraat, ter herinnering 
aan de vroegere boomzagerij.

Nieuws uit de gemeenteraad
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Matthias, voor jou is het Vlaams Parlement geen 
onbekend terrein. Wat wil je er de komende jaren 
doen?
Matthias: “Als fractievoorzitter volg ik alle dossiers op. Maar 
economie en innovatie zijn mijn favoriete thema’s. Voor de 
partij is het zonder meer onderwijs dat erboven uitsteekt. 
Het belangt iedereen aan. De N-VA wil meer nadruk leggen 
op kennis. De lat moet omhoog. Daar is niet iedereen het 
mee eens. Leerkrachten moeten in de eerste plaats lesgeven 
en daarom zoveel mogelijk verlost worden van papierwerk. 
Het klinkt misschien evident, maar wie de debatten gevolgd 
heeft, weet dat er veel op het spel staat.”

Klimaatverandering is niet meer weg te denken  
uit het maatschappelijk debat. Iedereen heeft er 
een mening over. Wat is jullie standpunt? 
Anneleen: “Met het ecorealisme heeft de partij een ijzersterk 
verhaal. Wij zetten in op economische groei, kosten- 
efficiënte maatregelen en innovatie. Dat verhaal is trouwens 
niet nieuw. Al van bij onze begindagen hebben wij een uitge-
sproken mening over het klimaat. Een onderbouwde mening, 
en ze staat vandaag nog altijd overeind.” 

“Kerncentrales, bijvoorbeeld. Lange tijd stonden wij alleen 
met onze vraag om de jongste kerncentrales open te houden. 
Steeds meer maatschappelijke actoren beginnen ons daarin 
te volgen. Dat is alvast één taboe dat stilaan wegebt en dat 
kan het debat alleen maar ten goede komen.”

Naast klimaat blijft migratie hoog op de politieke 
agenda staan. Wat zijn de plannen rond dat thema?
Matthias: “Ons standpunt is duidelijk. Wij willen een streng 
maar rechtvaardig migratiebeleid. Wie onze hulp echt 
nodig heeft, kan op ons rekenen. Maar Europa moet meer 
greep krijgen op zijn buitengrenzen. We willen zelf bepalen 
wie binnenkomt. Wie hier komt wonen, moet bovendien 
onze manier van leven respecteren. Over onze waarden 
en normen valt niet te onderhandelen. En uiteraard is het 
Nederlands onze enige voertaal. Iedereen van goede wil kan 
deel uitmaken van onze samenleving. Maar goede wil moet 
van twee kanten komen. We mogen daar gerust wat meer op 
hameren.”

Anneleen: “De hele taaldiscussie hebben we ook in Gent 
gevoerd. Daar wordt het zelfs toegelaten om in de klas de 
thuistaal te spreken. Dat is uiteraard niet de weg vooruit. Het 
ontneemt die kinderen de kans om onze taal te leren en dus 
om hier een succesvolle toekomst uit te bouwen. De thuistaal 
spreken in de klas of op de speelplaats vinden wij geen goed 
idee. Iedereen moet zo snel mogelijk gemotiveerd worden om 
Nederlands te leren. Taal is wat ons bindt. Elkaar begrijpen 
lijkt me een minimum om met elkaar samen te leven. In 
andere landen is dat evident. Bij ons hangt daar een zekere 
schroom rond. Dat is onterecht. Nederlands is een prachtige 
taal en dat mag best meer gezegd worden.”

Matthias: “Weet je? We mogen best wat trotser zijn op  
Vlaanderen. We behoren tot de meest welvarende regio’s in de 
wereld. We voelen ons niet beter of slechter dan een ander. Maar 
we zijn trots op wat we hebben en wie we zijn. Ik ben er zeker 
van dat jullie er in Wortegem-Petegem ook zo over denken.”

Marleen Van De Populiere, uw kandidaat op 26 mei 

Marleen Van De Populiere
Plaats 12 Vlaams Parlement

Op 26 mei kiest u een nieuw Vlaams, federaal en Europees parlement. In Wortegem-Petegem kunt u  
rekenen op een kandidaat van eigen bodem. Marleen Van De Populiere staat op plaats 12 voor het  
Vlaams Parlement.

“Als bachelor in de verpleegkunde heb ik een groot hart voor de zorgsector. Een betaalbare en toegankelijke 
gezondheidszorg met oog voor kwaliteit, daar ga ik voor. In mijn functie als campusverantwoordelijke in de 
opleiding verpleegkunde hecht ik dan ook veel belang aan een kwaliteitsvolle opleiding. Afgestudeerde  
verpleegkundigen moeten zelfstandig en deskundig kunnen werken, en vooral ook met een hart voor  
de zorg!

Ook als provincie- en gemeenteraadslid probeer ik op dat vlak mijn steentje bij te dragen. Ik wil  
ervoor zorgen dat ouderen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, in hun eigen omgeving.  
En dat daarvoor de nodige ondersteuning voorhanden is. Dat is een uitdaging waaraan ik zeker wil  
meewerken!”
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Oost-Vlaanderen. 

n-va.be/verkiezingen

Christoph
D’HAESE
Aalst

Burgemeester en Kamerlid

2de plaats
Kamer

Matthias 
DIEPENDAELE
Zottegem 

Fractievoorzitter 
Vlaams Parlement

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Anneleen
VAN BOSSUYT
Gent

Europees Parlementslid

Lijsttrekker
Kamer

Sarah 
SMEYERS
Aalst

Kamerlid en schepen

2de plaats
Vlaams Parlement

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


