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Beste inwoner,
Voor de eerste keer richt ik mij als plaatselijk 
N-VA-voorzitter tot u. In februari nam ik  
de fakkel over van Pol Wylin. Graag wil ik 
Pol bedanken voor zijn jarenlange inzet. 

Met de verkiezingen van 26 mei lag er voor 
het nieuwe N-VA-bestuur heel wat werk  
op de plank. Gemeenteraadslid Veerle 
Demeulenaere versterkte de N-VA-lijst voor 
het Vlaams Parlement en behaalde – als 
kandidaat uit een kleine gemeente – een 
schitterend resultaat. De N-VA blijft met 
voorsprong de grootste partij van Vlaanderen  
en het Vlaams-nationalisme heeft nog 
steeds de wind in de zeilen.

Maar ook in de plaatselijke politiek waren 
het bewogen maanden. Onze N-VA- 
gemeenteraadsleden voerden krachtig  
oppositiewerk en brachten heel wat  
positieve voorstellen. Daarover leest u  
straks meer.

Dat het N-VA-verhaal ook veel jonge  
mensen aanspreekt, merken we duidelijk in 
onze Jong N-VA-afdeling. Onder impuls van 
jongerenvoorzitter Gert-Jan Hovaere kende 
die een spectaculaire groei. We stellen onze 
nieuwe ‘welpen’ graag aan u voor op pagina 2.

Tot slot wil ik afscheidnemend gemeente- 
raadslid Nicolas Verlinde danken voor al 
het werk dat hij de voorbije jaren verzet 
heeft voor onze afdeling en gemeente. Ik 
ben er zeker van dat Aäron Pattyn zich even 
gedreven zal inzetten voor uw belangen!

Met Vlaamse groeten
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Uw mening telt

Hebt u een vraag, opmerking of 
voorstel? Laat het ons gerust 
weten. Wij gaan er graag mee 
aan de slag.

Uw contactpersonen:

• Veerle Demeulenaere
Monseigneur Cardijnlaan 17, 
Dadizele
veerle.demeulenaere@n-va.be
0495 82 01 86

• Gert-Jan Hovaere
Oude Heirweg 21, Moorslede
gertjan.hovaere@n-va.be
0472 90 83 19

• Aäron Pattyn
Dorpsplein Slyps 6, Moorslede
aaron.pattyn@n-va.be
0498 26 57 56

N-VA Moorslede heeft nieuw bestuur
Het bestuur van N-VA Moorslede-Slyps-Dadizele is dit jaar 
vernieuwd. Stijn Verlinden staat voortaan als voorzitter aan 
het roer en krijgt daarbij ondersteuning van onze nieuwe  
ondervoorzitter Filiep Terryn. 

Alexander Claeys neemt de rol van secretaris op zich en Kathy Godderis  
is penningmeester en ledenverantwoordelijke. Gert-Jan Hovaere blijft  
verantwoordelijk voor onze sociale media en Aäron Pattyn is nog steeds  
onze webbeheerder. Ook Veerle Demeulenaere blijft op post als communicatie- 
verantwoordelijke. Jan Verstichel wordt de nieuwe organisatieverantwoor-
delijke en Ine Lievens is voortaan jongerenverantwoordelijke. De andere 
bestuursleden zijn Mia Wyffels, Marie Claire Brulez, Willy Vanderhaeghe, 
Marc Vanryckeghem, Peter Hauspie, Reinhilde Denys en Ellen Deltomme. 
Samen gaan we voluit voor een nog sterkere afdeling die u nog beter kan dienen!

Stijn Verlinden
Voorzitter N-VA  

Moorslede-Slyps-Dadizele
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Tal van activiteiten
Jong N-VA Moorslede zag het levenslicht in 
2016, onder impuls van toenmalig gemeente- 
raadslid Nicolas Verlinde en huidig 
raadslid Gert-Jan Hovaere. Al snel groeide 
de jongerenafdeling uit tot een vijfkop-
pige bende die verschillende activiteiten 
organiseerde, zoals een hypnoseshow en 
de ‘zet-je-tanden-in-de-examens-actie’. 
“We koppelen jeugdig politiek engagement 
aan een toekomstgerichte gemeente”, aldus 
voorzitter Gert-Jan Hovaere. “Dat doen 
we door gericht prioriteiten naar voren te 
schuiven, zoals een beter drugsbeleid.”

De stem van de jeugd
Dat de N-VA veel belang hecht aan de stem 
van de jeugd, bleek al bij de gemeente-
raadsverkiezingen vorig jaar. Maar liefst 
zes jongeren stonden op onze lijst, en met 
succes! Gert-Jan Hovaere en Aäron Pattyn 
zetelen in de gemeenteraad, Ine Lievens in 
het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

En de toekomst oogt nog mooier, want onze 
jongerenafdeling verwelkomde onlangs 
vier nieuwe welpen: Amber Vandenbussche 
uit Slypskapelle en Laurens Sinnesael,  

Arne Vantorre en Gilles Vanbeylen uit 
Moorslede. Later dit jaar volgen nog nieuwe 
bestuursverkiezingen en geeft Gert-Jan 
Hovaere de hamer van jongerenvoorzitter 
door. 

Super Welp brengt een duidelijke  
boodschap
Met de start van het nieuwe schooljaar liet 
Jong N-VA alvast van zich spreken. “Omdat 
uit bevragingen blijkt dat voor veel jongeren 
de stap richting politiek moeilijk blijft, 
bedachten we Super Welp”, licht Gert-Jan 
Hovaere toe. “Deze anonieme superheld 
van Jong N-VA Moorslede komt op voor 
jongeren en zal geregeld in het straatbeeld 
verschijnen.” 

Op 6 september maakte Super Welp voor 
het eerst zijn opwachting aan de fietsen-
stalling aan de kerk in Moorslede. Samen 
met de andere Jong N-VA’ers wou hij zo 
dieven een halt toeroepen. “Er zijn geregeld 
fietsdiefstallen in de gemeente”, weet Super 
Welp. “Tijdens de 11 juliviering werd er 
bijna letterlijk onder onze neus een fiets 
gestolen. Daarom vragen wij nogmaals om 
dringend camera’s te voorzien.”

Nicolas Verlinde neemt afscheid 
van de gemeenteraad
Nicolas Verlinde verlaat onze gemeente en neemt daarom na zes en een 
half jaar afscheid als gemeenteraadslid. Aäron Pattyn volgt hem op.

Nicolas werd in 2012 het jongste verkozen 
gemeenteraadslid in Moorslede. Ook vorig 
jaar stond hij op onze lijst en wist hij een 
zitje in de gemeenteraad te veroveren. Maar 
door een wending in zijn privé- en werk- 
situatie moet hij Moorslede helaas verlaten. 
Daardoor is hij wettelijk verplicht zijn 
politieke mandaat in de gemeente stop te 
zetten. Nicolas blikt tevreden terug op de 
voorbije jaren: “Dankzij de lokale politiek 
is mijn mensenkennis een stuk groter  
geworden en mocht ik veel boeiende  
mensen ontmoeten. Bedankt daarvoor!”

Aäron Pattyn (25) uit Slypskapelle zal 
Nicolas vervangen in de gemeenteraad. 
Aäron woont samen met zijn vriendin 
Ulrike Debels aan de kerk in Slyps en is 
planmedewerker en zelfstandig software-
ontwikkelaar. Vroeger was hij hoofdleider 
van jeugdbeweging Flapuit. “Mijn aan-
dachtspunten zijn het lokale verenigings- 
leven, veiligheid, jeugd en jonge gezinnen”, 
aldus Aäron. “Ik ga voor een politiek die 
dicht bij de mensen staat en die getuigt van 
gezond verstand.”

Jong N-VA Moorslede blijft groeien
Jong N-VA Moorslede blijft groeien. Vier nieuwe welpen versterken onze afdeling en we blijven werken aan 
nieuwe acties en initiatieven. Zo maakte begin september ‘Super Welp’ voor het eerst zijn opwachting in de 
gemeente.

  Onze gemotiveerde Jong N-VA-ploeg 
groeit en krijgt sinds kort versterking 
van Super Welp.

  Aäron Pattyn (links) zal Nicolas 
Verlinde (rechts) opvolgen in de 
gemeenteraad.
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Dan toch verkeersdrempel in de Kleppestraat
Gemeenteraadslid Veerle Demeulenaere stelde  
in februari voor een verkeersdrempel aan te leggen  
in de Kleppestraat. Met succes, want het  
gemeentebestuur voert haar voorstel nu uit. 

Een aantal jaar geleden werd het gevaarlijke kruispunt van de 
Kleppestraat met de Sperredreef en Monseigneur Cardijnlaan in  
Dadizele heraangelegd. De verkeerssituatie werd er zo een  
pak overzichtelijker, maar toch bleven heel wat bestuurders  
er te snel en roekeloos rijden. Met alle gevaren van dien voor  
de fietsers op de rotonde.

Daarom vroeg N-VA-fractievoorzitter Veerle Demeulenaere 
in februari aan de gemeenteraad om verkeersremmende maat-
regelen te nemen door een kleine verhoging te voorzien in de 
Kleppestraat. Het gemeentebestuur antwoordde toen dat de 
politie meer controles zou uitvoeren, maar dat er geen verdere 
maatregelen zouden komen.

Veiliger voor fietsers
Ondertussen is de gemeente van mening veranderd en liet ze in 

juli alsnog een verkeersdrempel aanleggen, net voor de rotonde 
op het kruispunt met de Sperredreef en Monseigneur Cardijn- 
laan. Een goede zaak, want daardoor moeten bestuurders ten 
minste al trager rijden voor de rotonde.  
 
N-VA Moorslede-Slyps-Dadizele is tevreden dat het gemeente- 
bestuur toch nog besliste om dit gevaarlijke punt aan te pakken!

  N-VA-fractievoorzitter 
Veerle Demeulenaere 
stelde in februari al 
voor om een verkeers-
drempel aan te leggen. 

Meer verkeersveiligheid op grens met Beitem
Gemeenteraadslid Gert-Jan Hovaere hoopt dat de gemeente investeert in meer verkeersveiligheid 
voor de schoolgaande jeugd aan de grens met Beitem. Op vraag van de buurtbewoners bracht hij 
het punt ter sprake op de gemeenteraad.

De laatste jaren kwamen er heel wat renovatie- en nieuw-
bouwwoningen bij aan de grens met Beitem. Nog zeker tien 
woonloten staan klaar om bebouwd te worden. De wijk ‘de 
Tuimelare’, op de hoek van de Oude Heirweg, Beitemstraat 
en Ten Bunderstraat, is toe aan zijn tweede generatie. 

Een veilige schoolroute
Veel gezinnen sturen hun kinderen naar de vrije basis-
school Beitem, omdat die zich als enige zo dicht bij de 
gemeentegrens situeert. De N-VA wil de route die die  
kinderen moeten afleggen zo verkeersveilig mogelijk 
maken. Sommige bedrijven brengen heel wat zwaar verkeer 
met zich mee, wat zorgt voor risicovolle verkeerssituaties. 
Zo rijden vrachtwagens over voortuinen omdat ze op  
bepaalde punten niet ver genoeg kunnen overdraaien.  
Vaak zijn er geen duidelijke verkeersborden aanwezig. 

Passende veiligheidsmaatregelen
Gemeenteraadslid Gert-Jan Hovaere vroeg de gemeente 
dan ook om de situatie te onderzoeken en passende  
veiligheidsmaatregelen te nemen. Zo kan er een verkeers-
spiegel komen nabij de verlichtingspaal op de hoek Oude 
Heirweg-Beitemstraat en zijn ook borden met opschrift 

‘opgepast voor schoolgaande jeugd’ een goed idee. De zone 
50 kan doorgetrokken worden vanaf de Meensesteenweg 
tot aan de Oude Heirweg en er is meer aandacht nodig voor 
de parkeerproblematiek in de Beitemstraat nabij de nieuw 
te bouwen verkaveling Delmulle. Helaas is er na zes maanden 
nog niets gebeurd met de voorstellen van Gert-Jan.

  Gemeenteraadslid Gert-Jan Hovaere: “In de Beitemstraat 
komen er nog woningen bij, maar auto’s moeten er nu al op de 
baan parkeren. Wij eisen aandacht voor de verkeersveiligheid.”
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


