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N-VA Moorslede kiest een nieuw bestuur
Vernieuwd, verjongd en uitgebreid!

De plaatselijke N-VA-afdeling hield enkele weken geleden bestuursverkiezingen. 
Die combineerden we met een succesvolle spaghetti-avond, waarvoor 120 mensen 
afzakten naar zaal Sint-Jozef in Slyps.
Ons bestuur telt nu vijftien personen, 
waaronder vier mandatarissen. Pol Wylin 
is opnieuw tot voorzitter verkozen, Stijn 
Verlinden is ondervoorzitter. David Rous
sel blijft de financiën beheren, Marc  
Vanryckeghem is de nieuwe secretaris, 
Aaron Pattyn en Nicolas Verlinde zijn 
webverantwoordelijken en Veerle  
Demeulenaere is communicatie
verantwoordelijke. Onze nieuwe Jong 
NVAafdeling wordt in goede banen 
geleid door Gertjan Hovaere.

We zijn nu halfweg de bestuursperiode, er 
is al veel gerealiseerd, maar er ligt nog veel 
werk op de plank. Zo zal ons vernieuwd 
en verjongd bestuur twee verkiezingen 
voorbereiden: de gemeente en provincie
raadsverkiezingen in 2018 en parlements
verkiezingen in 2019.

In de komende maanden zal het nieuwe 
bestuur met Traject 2018 ook beginnen 
nadenken over de gemeenteverkiezingen 
van 2018. 

“Wij willen uw welvaart en  
welzijn blijven garanderen in 
onze bloeiende gemeente!”
Pol Wylin, voorzitter N-VA  
Moorslede-Slyps-Dadizele

Jong N-VA Moorslede: “Breng politiek dichter bij de jongeren”
Graag stellen wij u de eerste jongerenpartij in GrootMoorslede voor. Onze  
bestuursploeg bestaat uit een vijfkoppige bende waar vriendschap centraal staat. 
Jong NVA GrootMoorslede wil zijn accenten vooral leggen op drugspreventie, 
veiligheid bij onze schoolgaande jeugd, aandacht voor jonge gezinnen, jeugd 
verenigingen en goede en betaalbare accommodaties voor de uitgaande jeugd.

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën, mail deze gerust naar:
 ine.lievens@n-va.be

Voorzitter: Gert-jan Hovaere (26 jaar) 
Secretaris: Ine Lievens (19 jaar) 

Webverantwoordelijke: Aaron Pattyn (22 jaar)
Organisatieverantwoordelijke en gemeenteraadslid: Nicolas Verlinde (23 jaar)

Penningmeester: Alexander Claeys (21 jaar) 
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Op zaterdag 21 januari 2017 organiseren wij met Jong N-VA Moorslede ons eerste groot evenement: een 
hypnoseshow met Patrick Pickart in cultuurcentrum De Bunder. Patrick neemt je mee op ontdekkingsreis 
doorheen de wondere wereld van het menselijk brein onder hypnose.

Er zijn drie nieuwe bestuursleden in ons lokaal N-VA-bestuur, die we graag kort aan u voorstellen!

Gelooft u niet in hypnose? Kom naar de hypnoshow en ga zelf de 
uitdaging aan! Bent u er net rotsvast van overtuigd dat hypnose 
echt kan? Kom dan zéker naar onze show en lach u te pletter met 
één van uw gehypnotiseerde vrienden of familieleden! Eén ding 
is zeker, u zult verbluft staan waar mensen onder hypnose toe in 
staat zijn. De show is indrukwekkend en amusant tegelijk, zowel 
voor de deelnemers als de toeschouwers.

Aan de hand van groepsaankopen via onze sociale media kan 
uw jeugdbeweging en vereniging online reserveren en genieten 
van een voordeeltarief vanaf tien personen! Aan de deur kan u 
kaarten kopen aan 12 euro. Er is ook een voorverkoop,  
waarbij een kaart 10 euro kost bij bestuursleden van Jong NVA.

Jong N-VA Moorslede brengt cultuur dichter bij de jongeren

N-VA Moorslede-Slyps-Dadizele krijgt versterking

Er worden ook heel wat woningen gerenoveerd. De gemeente 
tracht hiertoe haar steentje bij te dragen door kandidaatbou
wers en verbouwers een aantal premies aan te bieden. Meer 
informatie hierover kan u terugvinden op de gemeentelijke 
website www.moorslede.be. 

Voor jonge gezinnen zijn er in MoorsledeSlypsDadizele heel 
wat voorzieningen. De prognoses voor de komende jaren laten 
een stijging van het aantal geboortes zien. Alle scholen zullen 

hierdoor hun leerlingenaantal zien groeien. Ook zijn er in 
onze gemeente tal van naschoolse activiteiten, zoals de vele 
sportclubs en jeugdverenigingen.

Ook de ouders kunnen zich in het weekend zalig vermaken: 
wandelen in het domein ‘t Torreke, Vierkavenbos of in onze 
mooie dorpskernen of deelnemen aan de activiteiten die geor
ganiseerd worden door de vele verenigingen.

Onze scholen hebben bouwplannen
Blijven zorgen voor kwalitatief  
onderwijs
In de gemeente hebben we vier basis
scholen en twee BSOscholen verspreid 
over drie schoolnetten: het GOonder
wijs, het vrije onderwijs en het  
gemeentelijk onderwijs. Daarnaast  
hebben we nog het ruime aanbod van 
het kunstonderwijs. Via regelmatig 
overleg en contacten zorgt NVAsche
pen van Onderwijs Mia Wyffels voor  
kwalitatiever onderwijs met bijzondere 
aandacht voor verkeers 
veiligheid en didactisch informatica 
materiaal. Ook infrastructuurplannen 
op langere termijn zijn belangrijk. 

Verlagen BTW is goede zaak
Nieuwe schoolgebouwen zijn vaak een 
werk van lange adem. Zonder steun van 
de hogere overheden is dit onmoge
lijk. De NVA was opgelucht toen eind 
december het BTWtarief verlaagd werd 
van 21 procent naar 6 procent. Dankzij 
de noodzakelijke subsidies lopen er op 
onze gemeente momenteel drie bouw 
initiatieven voor onze scholen.

Ter Sterre Moorslede kreeg subsidies 
toegekend voor nieuwbouwlokalen ter 
vervanging van hun containerklassen.

’t Brugske in Dadizele zal een gloed
nieuwe en veilige ingang met ruime 
parking uitbouwen op een deel van het 
voormalige Dadipark.

De gemeenteschool Klavertje Vier is 
vorige maand gestart met haar uitbrei
dingsproject.

Onderwijsschepen Mia Wyffels waar
deert het dat het uitbreidingsproject van 
de gemeenteschool altijd kon rekenen 
op een unanieme goedkeuring van 
de gemeenteraad. Deze uitbreiding 
voorziet acht nieuwe klaslokalen, de 
uitbreiding van de bestaande refter en 
(overdekte) speelplaats, nieuwe sanitaire 
voorzieningen en een turnzaal. 

De gemeenteraad voorziet hiervoor een 
budget van 2,85 miljoen euro, waarvan 
70 procent wordt gesubsidieerd door de 
Vlaamse overheid. Tot aan het bouw
verlof voorziet de aannemer de af
braak, beschoeiings en grondwerken. 
Vanaf 8 augustus starten de ruwbouw
werken tot eind januari 2017. 

Daarna is het tijd voor de binnen 
afwerking. Als alles volgens plan  
verloopt, zou het gebouw in gebruik 
worden genomen in september ’17, 
bij de start van het nieuwe schooljaar. 
NVA MoorsledeSlypsDadizele is 
tevreden dat alle scholen zich sterk 
inzetten om onze (klein)kinderen hoog 
kwalitatief onderwijs aan te bieden met 
toekomstgerichte projecten.

  Een familiale gemeente, waar het voor iedereen goed toeven is, daar zet de N-VA graag op in!

  Het zicht op de oude ingang Dadipark

  Nieuwbouwuitzicht gemeenteschool

Veerle Demeulenaere
Veerle is geboren op 3 juni 1972 in Roeselare en verhuisde op haar vijftiende naar Dadizele. Ze is 
gehuwd met Jürgen Dumont en samen hebben ze twee kinderen, Jarne en Senne. Veerle is licentiaat 
geschiedenis en behaalde een aanvullend diploma in de media en informatiekunde.

Na haar studies ging Veerle aan de slag als regioreporter en eindredacteur editie voor Het Nieuws
blad. Later werd ze ook de lokale perscorrespondent Moorslede voor De Weekbode. Na zes jaar zei 
ze het eindredactiewerk vaarwel en stapte in het onderwijs.

In haar vrije tijd is Veerle bestuurslid van de heemkundige kring en de Gezinsbond van Dadizele. 
Verder supportert ze voor Club Brugge én natuurlijk voor haar zoontje dat voetbalt bij VK Dadizele. 
Met enkele vrienden vormt ze een quizploegje, waarmee af en toe een quizje wordt meegepikt.

Aäron Pattyn
Aäron werd geboren op 24 augustus 1993. Hij is laatstejaarsstudent VivesHitek in informatica, optie 
programmeren. Aäron woonde in zijn jeugd in Zonnebeke, Ieper, Beselare en Roeselare. Op zijn 
achttiende werd hij verliefd op een meisje uit Moorslede en raakte daardoor meer en meer actief in het 
verenigingsleven.

In zijn vrije tijd is Aäron medehoofdleider van Flapuit Slyps en lid van KLJ Moorslede. Een opdracht 
voor school zwengelde de interesse in politiek aan. Bij de jongste verkiezingen vergeleek Aäron alle 
verkiezingsprogramma’s van de Vlaamse politieke partijen. Zo kwam hij bij de NVA terecht.

Alexander Claeys
Alexander zag het levenslicht op 5 januari 1995. Samen met zijn zussen Lore en Hanne woont hij  
nog steeds onder het ouderlijk dak. Hij werkt als scheerder/bobijnzetter in het bedrijf Ter Molst in  
Oostrozebeke. In zijn vrije tijd speelt Alexander volleybal bij de recreanten van Dynamivo  
MoorsledeDadizele. Ook engageert hij zich als bestuurslid van de damesvolleybalclub van deze 
vereniging. Verder is Alexander een fervent lezer. Vooral de thrillers van Pieter Aspe kunnen hem 
bekoren. Hij heeft ze dan ook allemaal.

Abonnee: 9 euro 
Meer info via ine.lievens@n-va.be of 0474 05 41 25.

Deuren open vanaf 19.30 uur. Voorstelling start om 20.15 uur stipt.
Volg de update via onze Facebookpagina: www.facebook.com/Jong-N-VA-Groot-Moorslede

Inzetten op een familiale gemeente
Het is aangenaam wonen in 
onze gemeente. In Moorslede- 
Slyps-Dadizele wordt er dan 
ook heel wat gebouwd en ver-
bouwd. Nieuwe verkavelingen, 
zoals de Camille Coolsstraat 
in Moorslede en het Kapelle-
veld in Dadizele breiden onze 
dorpskern uit. Deze nieuwe 
verkavelingen krijgen nu  
geleidelijk aan hun invulling.



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

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:     /     /


