
Roeselare koos vorig jaar massaal voor verandering. Op 13 juni 2010 werd de
N-VA de grootste partij in onze stad. Op lokaal vlak moeten we echter ook dur-

ven veranderen. N-VA Roeselare wil graag eigen accenten geven aan de uitdagin-
gen die Roeselare wachten.

NIEUW BESTUUR
Daarom wil het nieuwe lokale bestuur weten wat er reilt en zeilt in onze stad.  We wil-
len doordachte oplossingen aanreiken voor uw verzuchtingen. Uw mening telt! Ook
als u zelf voorstellen of oplossingen heeft, mag u ons dat laten weten. De contact-
gegevens vindt u op de binnenbladzijden van dit blad.

Ik zal alvast bij elke nieuwe publicatie een hoofdthema uit de Roeselaarse politiek in
de kijker plaatsen, zonder voorkeur voor volgorde.  Het gekozen thema zal nauw
aansluiten bij wat onze partij belangrijk vindt.

VERGRIJZING
Voor deze uitgave wierp Eerste Schepen Griet Coppé mij het thema van de vergrij-
zing in de schoot. In april scandeerde zij namelijk zonder blikken of blozen in de
Weekbode dat het probleem van de vergrijzing geen reden tot ongerustheid moest
zijn voor Roeselare. Onze stad zit met 18,5 % immers ruim onder het Vlaamse 
gemiddelde van 21 %.

De CD&V is er zich kennelijk niet van bewust dat ons binnen
tien jaar enorme uitdagingen wachten. Zelfs mét een procen-
tueel voordeel! N-VA hanteert een ander devies.  Wij willen de
problemen niet pas aanpakken wanneer ze zich voordoen.
Wij anticiperen liever nu al op de nakende vergrijzing.

Tot volgend kwartaal,
Mieke Van Hootegem

Voorzitter N-VA Roeselare

N-VA Roeselare wil niet dat in het
nieuwe kenniscentrum van onze
stad de link met Albrecht Roden-
bach verloren gaat. De kritiek dat
dit een ‘oubollige’ verwijzing is, die
de jongeren niet aanspreekt, is vol-
gens ons niet terecht. 

Rodenbach was bijvoorbeeld zelf
nog een jongere toen hij op 23-jarige
leeftijd overleed aan tuberculose.
Op zijn negentiende was hij boven-
dien aanvoerder van de Groote
Stooringe, de studentenopstand
van 1875 tegen het gebruik van het
Frans in het Vlaamse onderwijs.
Ook was hij medestichter en voor-
zitter van de Algemene Studenten-
bond. Een inspirerende figuur dus,
ook voor de jeugd van vandaag.

We zijn dan ook blij dat onze actie
van oktober vorig jaar vruchten
heeft afgeworpen. De inzet van 
N-VA Roeselare, en de brief van di-
verse verenigingen aan het stads-
bestuur, overtuigden de stad om
het dossier te heropenen. De link
met Albrecht Rodenbach staat dus
weer op de agenda van de beheers-
commissie kenniscentrum/biblio-
theek! N-VA Roeselare zal zich
blijven inzetten om de link met Al-
brecht Rodenbach niet te verliezen
in het nieuwe kenniscentrum.

Link met Roden-
bach moet blijven
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Ook in Roeselare durven veranderen!

V.U. Mieke Van Hootegem
Pauwstraat 7
8800 Rumbeke

N-VA Roeselare is gewapend voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2012



Naast het lokale bestuur wordt ook de provin-
cieraad herkozen in 2012.  Ook daar wil N-VA

hervormingen doorvoeren voor een efficiëntere
overheid.  Kristof Pillaert uit Hooglede is momen-
teel provincieraadslid en zet de plannen van N-VA
voor ons op een rijtje.

Dat er te veel politieke niveaus zijn in ons land, is ge-
weten. Voor wie de tel kwijt is, het zijn er vier: de ge-
meenten, de provincies, de Vlaamse overheid en de
federale overheid. De N-VA wil iets veranderen aan
die wildgroei. Dit stond duidelijk in ons verkiezings-
programma. 

Nu al is beslist dat het aantal provincieraadsleden,
na de volgende verkiezingen, verminderd wordt van
84 naar 72. Dat is alvast een stap in de goede richting.
Toch verzetten binnen de provincieraad bijna alle
partijen zich tegen dit groenboek. Nochtans werd dit
goedgekeurd door de voltallige Vlaamse Regering
(CD&V, sp.a en N-VA). Het terugdringen van het
aantal raadsleden staat bovendien in het partij-
programma van Open Vld en Groen!, net die partijen
die zich blijven verzetten!

Maar de N-VA blijft rechtlijnig, ook al is ondergete-
kende telkens de kop van jut als de provincieraad het
groenboek behandelt. Wanneer gaan de provincies
eindelijk inzien dat het geen zin heeft om zichzelf te
blijven uitvinden met nieuwe bevoegdheden en
nieuwe samenwerkingsakkoorden? Wat heeft de
provincie te zoeken in Roemenië? Wat is het nut van
een bezoek van de provincieraad aan China?
Waarom blijft men geld pompen in het Europa-
college?

In plaats van inhoudelijke antwoorden te geven op
al deze vragen, hebben de provincies een publici-
teitscampagne opgestart om te vertellen hoe goed ze
wel zijn. Kostprijs: € 1,5 miljoen euro! Centen die van
u en mij komen. Dan zegt de 
N-VA het liever zoals het is: af-
slanken is dringend nodig. Want
voor ons is behoorlijk bestuur een
prioriteit!

Kristof Pillaert,
provincieraadslid

Het gelauwerde boek ‘Het kostbare weefsel’ bundelt 65 opiniestukken die
N-VA-voorzitter Bart De Wever  schreef voor De Standaard en De Morgen.
Vanwege de korte opvolging van de opiniestukken, telkens voorafgegaan
door  commentaar van de auteur, leest de bundel als een trein.  

“Bart De Wever blijft interessant, maar hij is niet langer relevant, want
daarvoor heeft hij het kartel nodig,”  zei Herman Van Rompuy nog op de
persvoorstelling van het boek.  Dat het laatste deel van die quote niet
klopt, bewees N-VA al op 13 juni 2010 en hopen we opnieuw te bewijzen
bij de lokale verkiezingen van 2012. 

Dat Bart De Wever zeer interessante teksten kan schrijven, kan u bin-
nenkort misschien zelf ervaren. Want wij geven vijf exemplaren weg
van ‘Het Kostbare Weefsel’. Het volstaat om een e-mail sturen naar 
roeselare@n-va.be met daarin uw adresgegevens.  De eerste, derde,
vijfde, tiende en vijfentwintigste reactie (in chronologische volgorde
van ontvangst) krijgen het boek thuisgestuurd.  Uw deelname blijft
anoniem.

De provincies op dieet

Win het boek van Bart De Wever!



Het nieuwe N-VA-bestuur van Roeselare

MIEKE VAN HOOTEGEM
Voorzitter
49 jaar - exportmanager
mieke.vanhootegem@n-va.be

HANS VANHAUTE 
Ondervoorzitter / secretaris 
67 jaar 
hans.vanhaute@n-va.be 

MARC DECLERCQ
Penningmeester / ledenverantwoor-
delijke
Lid Arrondissementeel Bestuur
66 jaar
marc.declercq@n-va.be

CHRISTINE DEGRAVE 
Organisatieverantwoordelijke 
57 jaar - verpleegkundige 
christine.degrave@n-va.be 

JURGEN VERSTRAETE
Communicatie/webbeheer
28 jaar - ingenieur
jurgen.verstraete@n-va.be

ARNE BEYENS 
Jongerenverantwoordelijke 
25 jaar - verpleegkundige 
arne.beyens@n-va.be 

JEF HENDRYCKX
Seniorenverantwoordelijke
75 jaar - verpleegkundige
jef.hendryckx@n-va.be

FREDERIK DECLERCQ
Gemeenteraadslid
37 jaar - zelfstandig kantoorhouder
frederik.declercq@n-va.be

LILIANE BLAUWHOFF 
57 jaar
liliane.blauwhoff@n-va.be 

INÉS VANDEWOESTIJNE
Lid Partijraad
Lid Arrondissementeel Bestuur
41 jaar - commercieel bediende
ines.vandewoestijne@n-va.be

LUT VANBRUSSEL 
54 jaar - kleuterleidster 
lut.vanbrussel@n-va.be 

LUK DUBOCCAGE
64 jaar
luk.duboccage@n-va.be

ETIENNE VERGOTE
61 jaar 
etienne.vergote@n-va.be 

RIA VAN TRICHT
60 jaar 
ria.vantricht@n-va.be

KOEN DEMON
39 jaar - bediende
koen.demon@n-va.be

Op 19 februari verkozen de Roeselaarse N-VA-leden een nieuw bestuur.  Op deze pagina vindt u alle ver-
kozenen. Heeft u een vraag of een suggestie, contacteer hen dan gerust.

KERNBESTUUR BESTUURSLEDEN



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  
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Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf

volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,

onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken

van de wachtlijsten in de zorgsector. 

Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten

in de federale begroting te dichten.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter wer-

ken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen. 

Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer 

bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie

steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE

Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efficiëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staats-
hervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Philippe Muyters, 
Vlaams minister van Begroting

Geert Bourgeois, 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur


