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ERPE-MERE
Lentewandeling

VERANTWOORD VERANDEREN

Op 17 maart 2013, net voor het
officiële begin van de lente,
organiseert N-VA Erpe-Mere haar
jaarlijkse lentewandeling. Vertrek
aan de kerk van Aaigem om 15. 00
uur stipt. Na een wandeling van
ongeveer anderhalf uur sluiten we
af in de schuur bij Jan en Alma De
Vuyst in de Populierenstraat. Hier
wordt een Breugeltafel
aangeboden. Inschrijving aan 5
euro per persoon. Kinderen jonger
dan 12 jaar gratis. Iedereen
welkom!

We wensen alle inwoners van Erpe–Mere een gezond en gelukkig 2013 toe!
2012 is voor N-VA Erpe-Mere een belangrijk jaar geweest. Na de fantastische
uitslag van 14 oktober hebben we samen met CD&V een coalitie kunnen
vormen, zodat we de volgende zes jaar meebesturen.
De wil van de kiezer werd gerespecteerd, de twee grootste partijen vormen
samen de meerderheid.

SUKKELSTRAATJE
2013 is op gang getrokken, en wat de economie betreft zitten we nog steeds in
een sukkelstraatje. Maar crisis of niet, wij gaan er het beste van maken.

NIEUW BESTUUR
In maart worden onze leden uitgenodigd om een nieuw bestuur te kiezen. Heel
wat jonge mensen hebben ons al vervoegd en de aflossing van de wacht is
verzekerd.

HANDEN VOL
Onze zevenkoppige N-VA-fractie in de gemeenteraad
zal haar handen vol hebben met het beleid van onze
gemeente. Een beleid dat de verandering, waar de
N-VA voor staat, vorm zal moeten geven.

V.U.: William De Windt - Zandstraat 100 - 9420 Erpe-Mere - info@n-va.be

We weten wat ons te doen staat: Verantwoord
Veranderen !
Dat beloven we jullie!

WILLIAM DE WINDT
Voorzitter
N-VA Erpe-Mere

Nieuw bestuur
Zoals statutair bepaald zal N-VA
Erpe-Mere een nieuw bestuur
verkiezen. Het nieuwe bestuur zal
verkozen worden door de leden
van de afdeling. De verkiezing
vindt plaats op 14 maart 2013. We
houden jullie op de hoogte over het
resultaat!

Contact
Hebben jullie vragen over onze
afdeling, laat het ons weten via
erpe-mere@n-va.be. Wij doen ons
uiterste best om jullie op een snelle
en afdoende manier te antwoorden.

www.n-va.be/erpe-mere

Met deze sterke groep staat de
N-VA klaar voor alle inwoners
van onze gemeente.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Uw N-VA-vertegenwoordigers
ONZE SCHEPENEN
William De Windt

Reinold De Vuyst

bevoegdheden: financiën en
begroting - personeel en organisatie lokale economie en
intergemeentelijke samenwerking
bereikbaar via: GSM 0475 48 27 01
e-mail: william.dewindt@n-va.be

bevoegdheden: ruimtelijke ordening
- leefmilieu - groendienst - landbouw
- begraafplaatsen juridische
aangelegenheden
bereikbaar via: telefoon 053 70 47 98
e-mail: reinold.devuyst@n-va.be

ONZE GEMEENTERAADSLEDEN
(op de foto van links naar rechts en van boven naar onder)

Rie Van Den Broeck
Lieven De Bondt (vanaf 01.01.2016)
Dirk Janssens
Ellen Elaut
Gina De Brouwer
Mia Mertens (tot 31.12.2015)

ONZE OCMW-RAADSLEDEN
(op de foto van links naar rechts)

Benny Van Lierde (tot 31.12.2015)
Gunther Bracke (tot 31.12.2015)
Pros De Winter
Tom De Windt (vanaf 01.01.2016)
Rika Baeyens (niet op de foto - vanaf 01.01.2016)
Onze mandatarissen staan steeds persoonlijk ter beschikking voor
uw vragen en opmerkingen. Jullie kunnen ons ook elektronisch
bereiken via erpe-mere@n-va.be.

erpe-mere@n-va.be

En nu aan de slag
Het was te verwachten en toch weer
niet. Dat we gingen scoren stond in
de sterren geschreven. Maar dat het
resultaat zo goed ging zijn?
Uiteindelijk behaalden we met de
N-VA zeven zetels van de 25. Daar
mogen we trots op zijn.
Natuurlijk is het nu aan ons om te
bewijzen dat we dit resultaat waard
zijn. Reinold De Vuyst en William De
Windt vervoegen het schepencollege
en hebben belangrijke
verantwoordelijkheden meegekregen.
Ze zullen die dan ook met de nodige
ernst opnemen.

Kolfje naar hand
Reinold, bevoegd voor Ruimtelijke
Ordening en Milieu, heeft dankzij
zijn ervaring als advocaat in deze
materie een kolfje naar zijn hand. Hij
zal binnen deze beleidsdomeinen dan
ook zijn professionaliteit laten
gelden.

Voor William worden onder andere
Financiën, Personeel en Organisatie
de uitdaging voor de volgende zes
jaar. Vanuit zijn ervaring als
bankdirecteur en zijn
managementopleidingen in de
financiële- en bedrijfswereld kan hij
op zijn beurt zorgen voor een frisse
wind door ons gemeentehuis.

Besparen zonder
belastingverhoging
De begroting is onze eerste uitdaging.
In tijden van crisis moeten we niet op
meevallers rekenen, integendeel. We
zetten dan ook in op echte
besparingen die ons moeten toelaten
een begroting in evenwicht voor te
leggen zonder de belastingen te
verhogen.

Erpe-Mere verder uitbouwen
Wij zijn ervan overtuigd dat we
samen met onze coalitiepartner onze
gemeente Erpe-Mere verder kunnen
uitbouwen zoals het hoort. De
verantwoorde verandering waarvoor
jullie stemden komt er vast en zeker.

Denkwerk
Maar we zullen zeker niet overhaast
te werk gaan. We voorzien regelmatig
overleg met de diensthoofden van de
verschillende afdelingen. Samen
kunnen we er dan mooi werk van
maken.
N-VA Erpe- Mere is er klaar voor:
maar eerst denken, dan durven en
daarna doen!

Een volgende uitdaging ligt al klaar:
de personeelsorganisatie op punt
stellen.

ze in ons een bondgenoot vinden.
Kiezen ze voor de andere weg, dan
mogen ze zich aan stevig weerwerk
verwachten.

Grondige afslanking

Nieuws uit de provincieraad
In de provincieraad van OostVlaanderen is de N-VA met 21
raadsleden op 72 met voorsprong de
grootste fractie. Twee van die 21
raadsleden komen uit het district
Aalst: Tim Moens (uit Lede) en Mia
De Brouwer (uit Aalst).
De traditionele partijen verloren alle
drie zwaar, maar verkozen
desondanks om een ‘coalitie van

www.n-va.be/erpe-mere

verliezers’ te vormen. Die zal dus
ook de komende zes jaar de
provincie besturen, zij het met een
krappe meerderheid van 39 op 72.

Stevig weerwerk
Met de N-VA zullen we constructief
oppositie voeren. Meer zelfs, als het
nieuwe bestuur kiest voor een
afgeslankte provincie die zich
concentreert op haar kerntaken, zal

We zijn koele minnaars van de
provincie. Eigenlijk vinden we dat
dit politieke niveau moet worden
afgeschaft: er zijn in dit land teveel
bestuursniveaus. We weten dat dit
nog niet onmiddellijk gaat gebeuren,
maar laat ons in afwachting alvast
starten met een grondige afslanking
en een zuinig bestuur. Onze
toetssteen is even eenvoudig als
duidelijk: als een taak even goed (of
beter) kan uitgevoerd worden door
een ander bestuursniveau, dan moet
de provincie er van afblijven. Alles
wat de provincie doet, zullen we
hieraan toetsen. Onze fractie is er
klaar voor.
Tim Moens & Mia De Brouwer
Provincieraadsleden Oost-Vlaanderen

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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