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Nieuw subsidiereglement voetbalploegen goedgekeurd
De gemeenteraad heeft in juni het nieuw subsidiereglement voor voetbalploegen goedgekeurd. De N-VA is 
altijd al vragende partij geweest om het oude reglement te herzien. Schepen Reinold De Vuyst geeft graag 
meer uitleg.

Waarom een apart subsidiereglement voor voetbalploegen?
“Vooral voor onze jeugd. Voetbalploegen zetten zeer actief in op 
jeugdwerking. Een veilige infrastructuur is dus cruciaal en een 
nieuw subsidiereglement regelt dit veel efficiënter.” 

Wat verandert er?
“Een heleboel zaken. Zo werd op alle terreinen een defibrillator 
geplaatst en werd de elektriciteit aangepakt en gekeurd. Voort-
aan is het ook mogelijk om subsidies over te dragen naar volgend 
jaar. Een ploeg die grotere werken wil plannen (vb. heraanleg 
terrein) kan zo tot maximaal 10.000 euro niet opgebruikte  
subsidies overdragen. Daarnaast werd de ongelijkheid die be-
stond tussen ploegen die op privéterrein spelen (SK Aaigem) en  

ploegen die gemeentelijke terreinen gebruiken, weggewerkt.  
De ploegen die op gemeentelijke terreinen spelen, kregen  
vroeger meer ondersteuning. Nu geeft de gemeente dezelfde 
steun aan alle ploegen, ongeacht of ze eigenaar is van het terrein 
en de gebouwen.”

Hoeveel bedraagt deze ondersteuning?
“Ploegen met een jeugdwerking krijgen voortaan 75 procent 
terug van de kosten van de infrastructuurwerken (i.p.v. de 
vroegere 50 procent). Wij hebben ook afgesproken om de werken 
en installaties nauwer te gaan opvolgen. Zo kan men later zware 
kosten vermijden.”

“Tegen eind 2018 wil het gemeentebestuur dat alle voetbalterreinen 
en installaties in orde zijn. De clubs kunnen zich dan volledig concen-
treren op hun werking met bijzondere aandacht voor de jeugd.”

Schepen Reinold De Vuyst
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Wat met ons huisvuil?
Vijftien gemeenten, waaronder Erpe-
Mere, hebben jaren geleden besloten een 
vereniging op te richten die het ophalen 
en verwerken van alle huisvuil op zich zou 
nemen. Zo werd ILVA geboren.

Vandaag werkt ILVA als een goed geoliede machine. 
Jaar na jaar voert men verbeteringen door die een 
positieve weerslag hebben op de kostprijs voor het 
ophalen en verwerken van al het afval.

Waar deze kost in 2008 nog 43,01 euro per inwoner 
bedroeg, is deze in 2015 gedaald tot 31,68 euro.

De hoeveelheid opgehaald afval is in Erpe-Mere 
tussen 2008 en 2015 gestegen van 400 kg tot 427 kg 
per inwoner. Er is dus nog ruimte voor verbetering. 

De beste leerling uit de klas is Kluisbergen met 373 
kg per inwoner, de slechtste Oosterzele met 450 kg 
per inwoner.

Dirk Janssens
Gemeenteraadslid

Eind 2012 waren er gemeenteraadsverkiezingen. Toen heeft 
u de N-VA een stevig mandaat gegeven waardoor we al drie 
jaar deel uitmaken van het gemeentebestuur. In 2018 zijn 
er opnieuw verkiezingen en daarom maken we halfweg 
graag de balans op. 

Samen met onze loyale coalitiepartner CD&V zorgden wij in de eerste 
plaats voor een afbouw van de gemeentelijke schulden met 40 procent. 
Een prestatie waar we terecht trots op zijn. Zo vermijden we dat de 
toekomst van onze jongeren gehypothekeerd wordt. 

Door dit efficiënt financieel beleid realiseerden wij tal van projecten.

De belangrijkste:
  Ingebruikname en verdere ontplooiing trage wegen.

  Renovatie van het oud-gemeentehuis in Erpe waar nu tal van 
activiteiten in de culturele- en sociale sfeer plaatsvinden.

  Herstelling van de Kruiskouter- en Gotegem-molens. Deze mooie 
toeristische trekpleisters kan u bewonderen tijdens een fietstocht of 
wandeling.

We blijven investeren in onze gemeente. Vroeger betaalden we veel 
intresten en kapitaalaflossingen. Deze vallen in de toekomst voor een 
groot deel weg. Met het geld dat hier dus vrijgemaakt wordt, kunnen we 
alle Erpe-Merenaren laten genieten van onze mooie gemeente.

Reinout Janssens:
nieuwe voorzitter N-VA Erpe-Mere

Reinout werd recent verkozen tot nieuwe voorzitter van N-VA Erpe- 
Mere. Samen met zijn vrouw Jasmien Hoebeeck en hun twee kindjes, 
Merel en Jul, woont hij in de Hammersweg te Erpe.

Hij is ingenieur landmeter van beroep en 
doceert ook aan het hoger onderwijs. Zijn 
vrouw doceert als doctor ingenieur aan 
dezelfde hogeschool.

Reinout is 37 jaar en wil via een optimale 
mix van jong en oud, de N-VA duidelijker 
profileren in onze gemeente. Daarom 

doet hij graag een oproep aan alle mensen 
die vinden dat de N-VA de zaken goed 
aanpakt.

Hij nodigt hen graag uit lid te worden van 
de partij om zo het project te steunen en 
verder uit te bouwen.

De kracht van de Kruiskoutermolen op 11 juli
Ook aan de Kruiskoutermolen wapperden de Vlaamse leeuwenvlaggen ter ere van de Vlaamse feestdag op 11 juli.

 Wil je onmiddellijk al iets kwijt?
Hieronder vind je de contactgegevens van Reinout.
Mail: reinout.janssens@n-va.be
Telefoon: 0495 87 40 69

  “Wie de jeugd heeft, heeft de toe-

komst.” Inzetten op jonge mensen dus. 

Hen aan bod laten komen. Hun mening 

vragen én er rekening mee houden .

  Luisteren naar alle Erpe-Merenaren en 

hun wensen beantwoorden.

  Erpe-Mere verder uitbouwen tot een 

plek waar het voor iedereen goed is 

om te leven.

Reinouts prioriteiten:

Erpe-Mere 
opnieuw 
financieel 
gezond

“Erpe-Mere financieel  
gezond maken én houden, 
is en blijft onze prioriteit.”

Schepen van Financiën  
William De Windt

Kruiskoutermolen
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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:     /     /


