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V.U.: POL WYLIN - AZALEALAAN 91 - 8890 DADIZELE

N-VA Moorslede-Slyps-Dadizele is tevreden dat de 
eigenaars van het domein Dadipark bereid zijn om 
samen met de provincie, de Vlaamse bouwmeester 
en de gemeente een masterplan te laten opmaken. 

Hierdoor kan het verloeder-
de park uitgroeien tot een 
publieke multifunctionele 
groene long in het centrum 
van Dadizele, waar vrij 
kan gewandeld, gefietst en 
ontspannen worden. Het 
park kan ook ten dienste van 
de aanwezige bedevaarders 
staan.

Via een architectuurwed-
strijd (WinVorm) worden 
drie bureaus geselecteerd die 
een voorstel mogen uitwer-
ken. Uit deze drie concepten 
zal een jury het winnend 
masterplan toewijzen. 

De N-VA vindt het belangrijk 
dat we als gemeentebestuur 
een groot draagvlak krijgen 

voor dit project. Openheid en 
betrokkenheid bij de keuze 
zal belangrijk zijn.

Daarna wordt het provinciaal 
en gemeentelijk structuur-
plan in 2018 aangepast in 
functie van het masterplan 
Dadipark.

De uitwerking van dit 
masterplan zal dus voor de 
volgende bestuursploeg zijn. 
Daarom neemt de N-VA dit 
project zeker mee in haar 
programma. Aanvullend 
willen we dit combineren met 
een toeristisch masterplan 
om van Dadizele,  
Slyps en Moorslede een 
aantrekkelijke en bloeiende 
gemeente te maken!

Nieuwe invulling Dadipark positief!

De laatste rechte lijn

Onvoorstelbaar, deze bestuursperiode is al meer dan halfweg.  
We kunnen terugblikken op heel wat realisaties die samen met onze 
kartel- en coalitiepartners werden verwezenlijkt.

En er staan nog dossiers op stapel, want ook de komende twee jaar 
proberen wij met rotsvaste overtuiging de verandering verder vorm te 
geven.

En de toekomst? We maken ons stilaan op voor de gemeenteraads- 
verkiezingen die in oktober 2018 plaatsvinden. We willen ons immers 
blijven inzetten voor uw welvaart en welzijn in onze bloeiende  
gemeente! U leest er meer over in dit huis-aan-huisblad.

Burgerlijke Stand: enkele cijfers 
Wist je dat … er in 2015 op onze gemeente:
 49 huwelijken werden afgesloten?
 22 echtscheidingen werden geregistreerd?
 107 geboorten mochten verwelkomen? 
 27 kindjes werden erkend?
 128 overlijdens telden? 
 541 nieuwe inwoners werden ingeschreven?
 490 mensen onze gemeente hebben verlaten? 

Groot Moorslede telt nu 10 959 inwoners.

  (vlnr.) De Dadizeelse N-VA-bestuursleden Pol Wylin, Veerle Demeulenaere 
en Alexander Claeys.
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De afgelopen maanden was de drugsproblematiek 
in onze gemeente één van de hoofdpunten 
in het journaal en haalden we meermaals de 
voorpagina in de krant. Ga je naar de bakker 
of de plaatselijke supermarkt, je hoort altijd 
wel iemand die erover bezig is: drugs in Groot-
Moorslede en grenscriminaliteit in onze gemeente.
Bij de stichting van onze Jong N-VA-afdeling 
stond één kerndoelstelling bovenaan: een 
actievere drugspreventie. Dat willen we nogmaals 
benadrukken.

Op de jongste gemeenteraadszitting gaf het bestuur te kennen 
fors meer te investeren in mobiele veiligheidscamera’s. Dat 
is alvast een goede start. Maar het probleem moet dieper 
aangepakt worden: verhinderen dat iemand er nog mee in 

aanraking komt. Daarom roepen wij de gemeente op om een 
sensibiliseringsmeldpunt op te richten. Dat meldpunt kan een 
soort gemeentelijk loket worden waar iedereen, jong en oud, 
makkelijk terecht kan met zijn vragen rond drugspreventie. 
De coördinator van dat loket kan ook langs gaan bij scholen, 
jeugdorganisaties en alle andere verenigingen die hierin 
geïnteresseerd zijn.

Daarnaast kunnen de lokale beleidsmakers een informatieve 
denkdag organiseren rond drugspreventie. Daarop zijn alle 
instanties, zoals het sociaal huis, CAW, jeugdhuizen, scholen en 
iedereen die zich betrokken voelt, welkom. Voorstellen moeten 
bespreekbaar zijn en uitgewerkt worden.

Ten slotte doen wij een oproep om de lokale politie beter te laten 
samenwerken met het parket bij de vaststelling of het vermoeden 
van drugstrafiek. Geldtrafiek en geldgewin moeten sneller en 
kordater worden aangepakt.

Geschenkbonnen ondersteunen lokale economie
Wist je dat we als gemeentebestuur geschenkbonnen geven aan de 50-, 60- en 65-jarige 
huwelijksjubilarissen? Deze worden ingeruild bij onze lokale handelaars. 

De voorbije 3 jaar werden 462 cheques gebruikt bij 49 verschillende handelaars op onze gemeente.  
Voor een totaalbedrag van 11 550 euro. Leuk voor de jubilarissen en een extra steuntje voor onze  
plaatselijke middenstanders!

Geslaagde seniorennamiddag 
in Dadizele
Het Sociaal Huis en OKRA Dadizele organiseerden 
onlangs de jaarlijkse seniorennamiddag. 
Deze editie vond in parochiaal centrum Den 
Ommeganck plaats. Zo’n 350 deelnemers waren 
van de partij. 

De OCMW-raadsleden hielpen een handje bij het klaarzetten 
van de zaal, de bediening en de opkuis. Bij deze willen onze 
N-VA-vertegenwoordigers in de OCMW-raad, Pol Wylin 
en Stijn Verlinden, de mensen van OKRA Dadizele en het 
personeel van het Sociaal Huis uitdrukkelijk bedanken voor de 
schitterende organisatie en de hartelijke samenwerking.

Na een welkomstwoord van de OCMW-voorzitter hield 
Veerle Gevaert van de vzw Samenlevingsopbouw een 
boeiende uiteenzetting over gezonde voeding en beweging. 
Daarnaast gaf ze een woordje uitleg omtrent het initiatief 
van de dorpsrestaurants. Ook Moorslede probeert met het 
project ’warm dorp’ zijn steentje bij te dragen tot een inclusieve 

samenleving. Naast een wekelijks ontmoetingsmoment is er ook 
een dorpsrestaurant, waar 65-plussers en personen met zorg elke 
donderdagmiddag terecht kunnen voor een gezonde maaltijd.

Als afsluiter zorgde Tralalie voor de nodige hilariteit met 
vrolijke deuntjes. Uiteraard mochten ook op deze editie van de 
seniorennamiddag koffie en koekebrood niet ontbreken!

Klimaat op hol?
Lezing Wilfried Vandaele 
Blijft de zeespiegel stijgen? Zijn er meer 
overstromingen? Rijden er binnen 15 jaar nog 
dieselauto’s of loopt Vlaanderen straks onder 
(zee)water? Vlaams Parlementslid Wilfried 
Vandaele is de klimaatspecialist bij de N-VA. Door de jaren heen 
drukte hij zijn stempel op het Vlaamse milieubeleid en lag hij mee 
aan de basis van een aantal internationale milieuprojecten.

Op donderdag 27 oktober komt Wilfried in Moorslede-Slyps- 
Dadizele tekst en uitleg geven over het klimaatprobleem: de  
oorzaken en gevolgen van de opwarming van de aarde en mogelijke 
oplossingen. Hij licht ook een tip van de sluier op over het politieke 
getouwtrek achter de schermen. Iedereen is op donderdag 27 oktober 
vanaf 19.45 uur welkom in pc Den Ommeganck in de Ridder Janlaan 
in Dadizele. De toegang is gratis.

donderdag  27 oktober19.45 uurPC De Ommeganck Dadizele

Werk maken van drugspreventie
Jong N-VA wil meldpunt

Weetjes containerpark
 Het nieuwe recyclagepark in de Briekhoek heeft nog tot 31 december een proefperiode.

 Op zaterdag over de middag kan je ook terecht op het containerpark.

 Je vindt alle info op www.mirom.be/recyclagepark/moorslede of op het gemeentehuis  
(dienst milieu tel. 051 78 89 15)

Bestuursleden in de kijker

David Roussel
Marc, geboren op 1 no-
vember 1944 in Harelbeke, 
verhuisde op zijn derde naar 
Moorslede. Hij is gehuwd 
met Christiana Schoutteten 
en samen hebben ze twee 
kinderen, Nele en Jeroen, en 
vier kleinkinderen.

Als kind was hij sterk betrok-
ken in het verenigingsleven: 
eerst in de Chiro, daarna de 
KSA. Hij werd leerkracht en 
begon zijn onderwijsloop-
baan op de Molenaarelst in 
Zonnebeke. Amper twee jaar 
later werd hij benoemd in de 
gemeenteschool van Moorsle-
de, waar hij ook zijn loopbaan 
eindigde, de laatste 21 jaar als 
directeur.

In 1966 werd hij de eerste 
VTB-vertegenwoordiger van 

Moorslede en tegelijk be-
stuurslid van het plaatselijke 
Davidsfonds. In het Davids-
fonds is hij nog steeds actief.
Vóór zijn huwelijk was Marc 
al reisleider bij de Vlaam-
se Toeristenbond (VTB). 
Daarnaast was hij medeo-
prichter en eerste secretaris 
van volleybalclub Doskom. 
Bij de oprichting van een 
lokale Volksunieafdeling nam 
hij de taak van secretaris op 
zich en bij de start van de 
Rode Kruisafdeling was hij 
mobilisatiehoofd. Hij is nog 
steeds bestuurslid van VTB en 
Wadamo.

Van jongs af aan is hij ook 
een fervent fotoliefhebber. 
‘Op rust gaan’ was voor hem 
het begin van een grote reeks 
wandel- en fietsvakanties.

David Roussel, geboren op 
9 december 1971, woont in 
de Dadizeelsestraat 105 in 
Moorslede. Hij woont samen 
met Annelore Vermont en is 
vader van twee zonen, Robin 
en Lucas.

Beroepshalve is hij actief als 
leerkracht houtbewerking in de 
Grenslandscholen in Wervik.

Zijn interesses gaan uit naar 
oldtimers, zoals zijn Volkswa-
gen busje uit 1965. Daarnaast 
besteedt hij ook veel vrije tijd 
aan het kweken en verzorgen 
van bonsaiboompjes en inland-
se vogels.

En natuurlijk houdt hij er-
van om met het plaatselijke 
N-VA-bestuur mee aan het roer 

te staan om de gemeente verder 
uit te bouwen en in te spelen 
op de noden van de bewoners. 
Zelf vindt hij groen en recreatie 
binnen een gemeente erg be-
langrijk. Hij is dus erg tevreden 
met de toekomstplannen voor 
de site van het voormalige 
Dadipark.

Zijn motto: 
politiek door en 
voor de burger!

  OCMW-raadsleden Pol Wylin en Stijn Verlinden

Marc Vanryckeghem



pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen
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voor 65-plussers*
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geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /


