
N-VA lanceert steunactieplan voor verenigingen
Verenigingen zorgen voor warme gemeente
Ons verenigingsleven kwam door de coronapandemie abrupt tot stilstand. Heel wat activiteiten werden geannuleerd, maar 
de lopende kosten bleven. Daarmee verloren de verenigingen naast hun sociale rol, ook het grootste deel van hun inkomsten.  
Dreigt hierdoor het voortbestaan van verenigingen? Dat kan N-VA Moorslede niet laten gebeuren. Daarom lanceren we een 
steunactieplan voor het verenigingsleven.

Verenigingsleven is kloppend hart van onze gemeenschap 
Nu het heropenen van activiteiten in het zicht komt, is het belangrijk dat 
de verenigingen naast perspectief ook de levensnoodzakelijke zuurstof 
krijgen. 

Het voorgestelde plan zal geld kosten. Maar we weten ook dat de 
Vlaamse Overheid reeds heel wat financiële middelen ter beschikking 
stelde aan de gemeente. Het is belangrijk dat deze goed besteed worden. 
Daarom verwachten we van het lokaal bestuur dat ze haar verenigings-
leven nu krachtdadig financieel en logistiek ondersteunt.

DIT ZIJN DE CONCRETE MAATREGELEN DIE N-VA MOORSLEDE-SLYPS-DADIZELE VOORSTELT:

•  Gratis huren van gemeentelocatie tot eind 2022. Dat geldt ook voor het gemeentelijk huurmateriaal.

•  De gemeente Moorslede helpt investeren in promotie, via diverse kanalen: Facebook, Instagram, webstek gemeente Moorslede, de 
gemeentelijke digitale infoborden, het infomagazine Mee in Mwoslé,…

•  De fi nanciële bonus wordt verdubbeld voor activiteiten waarbij meerdere verenigingen samenwerken. 

•  De gemeente Moorslede voorziet in gratis drukwerk (affi ches, strooibriefjes,…). Dat kan gewoon kopieerdrukwerk in kleur zijn.

•  Het gemeentepersoneel kan ingezet worden voor het helpen installeren en uitzetten van het zware gemeentelijk huurmateriaal, zoals 
bijvoorbeeld podiumelementen, nadarhekken, tenten…

•  Financiële premie bij de eerste publieksactiviteit. Die compenseert ten dele het wegvallen van sponsoring door de slechte 
economische toestand.

•  Een speciale jaarlijkse editie van het gemeentelijke infomagazine: Mee in Mwoslé – editie verenigingen. Daarin krijgen alle vereni-
gingen de kans om zichzelf voor te stellen.

•  Een uitneembare activiteitenkalender in Mee in Mwoslé voor de verenigingen. De bestaande activiteitenkalender moet bijgevolg 
uitgebreid worden met de activiteiten van de verenigingen.

•  Een jaarlijkse vrijetijdsmarkt: Aan de hand van infostandjes kunnen verenigingen zichzelf presenteren aan het publiek. Opvoeringen, 
demonstraties en workshops behoren ook tot de mogelijkheden.

•  Infohoek verenigingen in de bib. Daar krijgen verenigingen de kans om zich beurtelings voor te stellen.

•  Een centraal infoloket met alle info over het verenigingsleven. Dat moet laagdrempelig zijn en krijgt een duidelijke wegwijzer op de 
gemeentelijke webstek.

Een fi jne Vlaamse feestdag!

Moorslede-Slyps-Dadizele
moorslede@n-va.be www.n-va.be/moorslede N-VA Moorslede
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Straatnaamborden 
uitbreiden met QR-codes
N-VA-gemeenteraadslid Aäron Pattyn wil een aantal nieuwe 
straatnaamborden in Moorslede, Slyps en Dadizele uitbreiden 
met QR-codes. Zo kunnen de wandelaars via een website uit-
gebreide info krijgen over de a� omst en geschiedenis van een 
bepaalde persoon of locatie. Daarvoor diende hij een voorstel 
in op de gemeenteraad.

“De vele zoektochten en wandelroutes met een QR-code zijn een 
succes. Naar aanleiding hiervan willen wij (historisch) belang-
rijke straatnaamborden voorzien van een QR-code’’, licht Aäron 
Pattyn zijn voorstel toe. “De informatie bij sommige straatna-
men is beperkt, vandaar ook onze vraag.’’

Volgens het gemeenteraadslid kan dit zelfs uitgebreid worden 
met QR-codes bij erfgoed en belangrijke graven, zoals het graf 
van David Chalmers Burns, een van de laatste gesneuvelde sol-
daten van de Eerste Wereldoorlog, in Slypskapelle.

Digitale gids van gemeente
“We kunnen daarvoor samenwerken met de Heemkundige 
Kringen van Moorslede en Dadizele, de toeristische dienst of 
zelfs nabestaanden, om de kwaliteit en juistheid van de informa-

tie te garanderen. Zo heeft de wandelaar of fietser telkens een 
digitale gids binnen onze gemeente op zak.’’ De bevoegde 
schepen wou niet ingaan op het voorstel. “Te laat”, luidde het 
antwoord. Hoezo te laat, vraagt N-VA Moorslede zich af. “Zijn 
de nieuwe straatnaamborden dan niet meer aan te passen voor 
de volgende 30 jaar? Wandelroutes worden ook al voorzien van 
QR-codes. Een eenvoudige sticker kan heel goed werken.’’

Is tractorsluis in Kasteelstraat goede oplossing?
De gemeente hee�  in de Kasteelstraat in Dadizele een tractorsluis geplaatst, om het vele sluipverkeer en de overdreven snelheid 
aan te pakken. Maar is het plaatsen van een tractorsluis wel de goede oplossing, vraagt N-VA-fractievoorzitter Veerle Demeule-
naere zich af.

Veerle Demeulenaere bond de kat de bel aan op de gemeenteraad. 
“Sinds enkele weken is een proefopstelling gestart in de Kasteel- en 
Kortrijksestraat in Dadizele, onder andere om de overdreven snelheid 
aan te pakken. Dat was en is in de Kortrijksestraat zeker het geval, dat 
initiatief juichen wij zeker toe’’, aldus het Dadizeelse raadslid.

Over de gewijzigde situatie in de Kasteelstraat - vooral het plaatsen 
van een tractorsluis - heeft de N-VA wel enkele vragen. Zo wil de partij 
weten of deze geplaatst werd naar aanleiding van klachten van enkele 
inwoners of dat er een algemene rondvraag is gehouden bij alle betrok-
ken bewoners? 

“Want wij hoorden bewoners die zich niet zo positief uitlaten over deze 
sluis. Vandaar onze vraag of deze sluis permanent is? Deze fysieke 
barrière te midden een straat lijkt ons drastisch. En wat met eventu-
ele hulpdiensten die de Kasteelstraat in moeten? Afhankelijk van de 
locatie zullen zij toch een serieuze omweg moeten maken?’’ Volgens 
de gemeente is de tractorsluis niet permanent en wordt de gewijzigde 
verkeerssituatie binnenkort geëvalueerd.

 Raadslid Aäron Pattyn stelt voor een aantal nieuwe 
straatnaamborden van QR-codes te voorzien.

 Veerle Demeulenaere vraagt zich af of het plaatsen van een 
tractorsluis in de Kasteelstraat wel een goede oplossing is.
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N-VA pleit voor groot intergemeentelijk buurtskatepark

Gemeenteraad steunt 
N-VA-voorstel voor 
Tutjesboom
Gemeenteraadslid Gert-Jan Hovaere, 
vader van zoontjes Jeroom (2) en Briek 
(3 maanden), stelde in de gemeenteraad 
van april voor een Tutjesboom te plaat-
sen in de gemeente.

“Een Tutjesboom is een mooie, gro-
te boom op een centrale plaats in de 
gemeente, die vol hangt met kleurrijke 
lintjes. Daar kunnen de ouders, samen 
met hun kind, hun tutje achterlaten aan 
een gekozen lintje. De Sint neemt dan 
al deze lintjes mee op 6 december. Een 
mooi fantasierijk verhaal en de kinderlij-
ke onschuld doen de rest.’’ De voltallige 
gemeenteraad steunde het voorstel.

Opnieuw zomerklassen in Moorslede
N-VA-gemeenteraadslid Veerle Demeule-
naere lanceerde op de gemeenteraad het 
voorstel om opnieuw zomerklassen in te 
richten in Moorslede. “Vorig jaar vonden 
in de zomervakantie ook al zomerklassen 
plaats in de gemeente. Die waren een groot 
succes, de vraag was groter dan het aanbod. 
Vandaar het voorstel dit initiatief deze zo-
mer te herhalen, zeker nu de Vlaamse Rege-
ring en minister van Onderwijs Ben Weyts 
10 miljoen euro vrijmaken voor scholen 
of lokale besturen die zomerscholen 
opzetten.’’ De gemeente liet weten dat het 
initiatief deze zomer een vervolg krijgt.

Extra vuilbakken nu toch geplaatst
Raadslid Aäron Pattyn vond dat er nood was aan extra vuilbakken langs uitgestippel-
de toeristische routes en monumenten. Op die manier kan meer zwerfvuil vermeden 
worden. Hij kaartte het probleem op de gemeenteraad aan.

“Het is positief dat tijdens de coronaperiode het fiets- en 
wandeltoerisme en toerisme in het algemeen in onze 
gemeente werd gepromoot’’, zegt Aäron Pattyn. Daarom 
vroeg hij op de gemeenteraad rekening te houden met het 
afval dat dit soort toerisme met zich meebrengt langs de 
uitgestippelde routes en monumenten. De meerderheid 
vond deze vraag overbodig. “Afval moet meegenomen 
worden naar huis’’, luidde het antwoord. Wat blijkt en-
kele maanden later? “Op veel van de aangegeven locaties 
zijn er toch afvalbakken verschenen in het straatbeeld. Is 
dit nu dan toch niet meer overbodig?’’, vraagt het Slypse 
raadslid zich af. “Het is niet de eerste keer dat een voor-
stel van de oppositie wordt afgeschoten, maar een tijd 
later alsnog wordt uitgevoerd. Uiteindelijk is ons voorstel 
uitgevoerd en dat stemt ons tevreden.’’

N-VA Moorslede pleit voor één groot intergemeentelijk skatepark. Raadslid Gert-jan 
Hovaere lanceerde dat idee op de gemeenteraad naar aanleiding van de bespreking van 
het skatepark.

Het gemeentebestuur wil afstappen van de 
twee bestaande skatelocaties in de gemeen-
te, wegens te dicht bij elkaar en te duur. In 
plaats daarvan wordt de piste van één locatie 
uitgewerkt.

“Dat idee steunen wij”, aldus Gert-jan 
Hovaere. “Maar omdat ook buurgemeente 
Ledegem aan een skatepark denkt, stellen wij 
voor dat beide gemeenten een ‘potje’ aanleg-
gen voor één groot skatepark. De polyvalente 
loods in Dadizele is de ideale plaats voor een 
intergemeentelijke samenwerking. Zo kan 

er een groter en meer gevarieerd skatepark 
voor de jongeren gebouwd worden.’’

Voorts stelde de N-VA voor om skate-
toestellen in de streek te vergelijken en 
nieuwe soorten toestellen aan te bieden. 
Ten slotte pleit de partij ook voor voldoende 
toezicht en controle in het skatepark. “Om 
overlast of vandalisme tegen te gaan.’’

Gert-jan Hovaere pleit voor een intergemeentelijk skatepark. 
De polyvalente loods in Dadizele is een ideale locatie. 

Gemeenteraadslid Veerle Demeulenaere: 
“Goed dat de gemeente opnieuw zomer-
klassen organiseert in Moorslede.”

Aäron Pattyn ijverde voor 
extra vuilbakken langs toeris-
tische routes en monumenten. 
Die zijn nu geplaatst.  Gert-jan Hovaere is tevreden 

dat zijn voorstel voor een Tutjes-
boom unaniem is goedgekeurd.

3NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

www.n-va.be/moorslede



Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 93 
nieuwe bossen in
West-Vlaanderen.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.

014229


