
Op 3 oktober 2015 woonde Jong 
N-VA Groot-Dentergem de allereerste 
jeugdraad van het nieuwe politieke 
jaar bij. De jeugdraad is bij uitstek het 
bindmiddel tussen jeugdverenigingen 
en hun lokaal bestuur. 

Als politieke jongerenbeweging is 
onze aanwezigheid in dat overleg-
orgaan een evidentie. We willen er 
luisteren naar de ervaringen,  
obstakels, bekommernissen en tips 
die de jongerenverenigingen in de 
raad bespreken. Zo komen we te 
weten wat er bij hen leeft.

Omdat we de allereerste politieke 
jongerenvereniging zijn in onze  
gemeente, duurde het een tijdje eer 
onze aanvraag goedgekeurd werd:  
de statuten waren niet voorbereid  
op onze toetreding. 

Maar gelukkig is het nationaal 
bestuur van Jong N-VA een geschikte 
bron van informatie, waardoor we 
voortaan de stem van de jongeren 
kunnen vertolken in de jeugdraad.

Jong N-VA treedt toe 

tot de Jeugdraad
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De verkiezingen van 2014 brachten 
al in 2015 grote veranderingen die 
naar duidelijke vooruitgang leiden. 
Ondanks geruchten over ‘gekibbel’ 
worden toch telkens moedige beslis-
singen genomen. De kracht van de 
verandering is in 2015 stevig ingezet. 
We werken in 2016 zo verder om onze 
toekomst, die van ons kinderen en die 
van ons kleinkinderen, veilig te stellen.
 
Wat een bewogen jaar hebben we in 2015 
beleefd! Maar 2016 wordt een hoopvol 
beter jaar. Onze gezondheid (klimaat-
maatregels), onze veiligheid  
(anti-terreuracties), ons inkomen  
(noodzakelijke besparingen) en de  
migratiecontroles zorgen nationaal  
en internationaal voor beterschap.  
N-VA Groot-Dentergem wenst u dan 
ook, met die vaste hoop en vertrouwen, 
een gezond, veilig en gelukkig jaar.

VEEL OP HET PROGRAMMA IN  
DENTERGEM
Zoals in alle N-VA-afdelingen in 
Vlaanderen, waar 40 000 N-VA-leden 
in februari een nieuw bestuur kiezen, 
zullen ook wij onze leden uitnodigen om 
zich kandidaat te stellen of hun stem uit 
te brengen. Het nieuwe bestuur zal niet 

alleen instaan voor de laatste rechte lijn 
naar de verkiezingen van 2018 en 2019,, 
ook de organisatie van cultuur- en ont-
spanningsmomenten staat op de agenda:

•  De ledenwerving voor 2016 is volop 
aan de gang

•  De tweejaarlijkse succesvolle kaarting 
met talrijke landbouwproducten komt 
eraan

•  In maart is er een Jongerenquiz
•  De busreis naar brouwerij de Kazemat-

ten vindt plaats in april

U ziet het, N-VA Groot-Dentergem zit 
niet stil. We volgen de actualiteit van 
buiten en binnen onze streek van dichtbij 
op, brengen onze stem uit op congres-
sen en staan open voor uw meningen en 
voorstellen.

Samen kunnen wij dan voor al onze 
inwoners helpen  om, met een goed be-
stuur, veel hoop te brengen in deze toch 
wel veranderende tijden. Want hoop 
doet leven en hoop schept rustige, vrien-
delijke en vredelievende medeburgers.
 
Gaby De Smet
Voorzitter N-VA Dentergem

DENTERGEM
Verandering brengt hoop in 2016
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www.n-va.be/dentergem

Het bestuur en de mandatarissen van N-VA Dentergem willen uw toekomst en die van uw  
(klein)kinderen veilig stellen.



Kamerlid Koenraad Degroote pleit 
tegen een verregaande regulering 
van de legale wapenwetgeving. 
Na de verijdelde aanslag in de 
Thalys-trein pleitte de oppositie 
voor een verstrengen van de 
wapenwetgeving. Maar dat treft 
voornamelijk de sportliefhebbers 
en de jagers en mist volledig het 
doel, namelijk het aanpakken en 
opdoeken van het illegale circuit 
voor zware aanvalswapens.

Een ander dossier in het 
veiligheidsdomein is de efficiëntie 
en effectiviteit van de politie en 
hulpverleningsdiensten. Koenraad 

Degroote benadrukte in de 
Kamer dat besparingen in 
die beleidsdomeinen niet aan 

de orde zijn. Hij wenst eerder een 
verschuiving van de middelen, 
zodat die doeltreffender ingezet 
kunnen worden.

Ten slotte krijgt ook de 
burgerlijke stand de aandacht van 
Koenraad. Die burgerlijke stand 
is onvoldoende aangepast aan 
de maatschappij van vandaag. 
Daarom pleit Koenraad Degroote 
voor een hervorming van de 
burgerlijke stand, aangepast aan de 
hedendaagse context.

Minister Weyts op bezoek

Op uitnodiging van burgemeester en 
volksvertegenwoordiger Koenraad Degroote 
bracht Vlaams minister van Mobiliteit en 
Openbare Werken Ben Weyts een bezoek 
aan Dentergem. Het Agentschap Wegen en 
Verkeer, dat onder zijn bevoegdheid valt, voert 
hier immers grote infrastructuurwerken uit. 
De korte bocht - die voor onveilige situaties 
zorgt bij het kruisen van vrachtwagens - wordt 
verruimd en zorgt voor een vlotte doorgang 
van het zware verkeer.

Quiz mee met de N-VA op  
25 maart

Jong N-VA Groot-Dentergem organiseert als 
eerste activiteit een quiz: ‘De slimste vereniging 
van Groot-Dentergem’. Alle socio-culturele 
verenigingen die actief zijn in onze gemeente 
kunnen ploegen afvaardigen. 

Inschrijven kan via:  
dentergem@jongnva.be. 

Meer informatie vind je op de 
website:  
www.jongnva.be/groot-dentergem.

www.n-va.be/dentergemdentergem@n-va.be

Op 16 april bezoekt N-VA Groot-Dentergem, verzegeld 
van sympathisanten, de Frontstreek. Onze eerste halte 
is Tyne Cot Cemetery, waar we ons respect zullen 

betuigen aan de slachtoffers van de Grote Oorlog. De 
tweede halte is Memorial Museum Paschendaele waar 
de deelnemers de kans krijgen om meer te weten te 
komen over de indrukwekkende geschiedenis van deze 
streek. 

Daarna gaan we de culinaire toer op en bezoeken we de 
Kazematten in Ieper waar we onze dorst kunnen lessen 
met onder andere St.-Bernardus. We sluiten de dag af 
met een heerlijke boterham, die we aangeboden krijgen 
op de hofstede Vercruysse.

We verzamelen om 13 uur in de Puymoortelstraat 8, 
Dentergem. De kostprijs (bus, museum, brouwerij) 
bedraagt 30 euro. Inschrijvingen bij Luc De Proost of 
Noel Persijn.

Meer informatie op www.n-va.be/dentergem

Koenraad in Brussel

16 april: busreis naar Brouwerij St.-Bernardus

Supporter met ons mee tijdens Ronde van Vlaanderen
Jong N-VA Dentergem zal ook actief zijn tijdens de doortocht van de Ronde van 
Vlaanderen in Dentergem op 3 april. 

Op de parking van All Drain (Wontergemstraat 5) kunnen de dorstige 
toeschouwers bij ons terecht voor een fris biertje, een heerlijk wijntje en 
natuurlijk de Vlaamse vlagjes die onmisbaar zijn voor Vlaanderens mooiste.

Op 23 november had N-VA 
Groot-Dentergem de eer om de 
Gentse volksvertegenwoordiger 
Peter De Decker te verwelkomen 
in het Leieheem in Oeselgem. 
Peter verwierf vooral faam door 

de frauduleuze praktijken van de 
toenmalige ACW aan het licht te 
brengen. Via een verhelderende 
presentatie kreeg het publiek zicht 
op de ingewikkelde financiële 
constructies, waar de Vlaamse 
spaarder uiteindelijk de dupe van is 
geworden. 

INTERESSANTE INFORMATIE OVER 
ZIEKENFONDS
De avond werd afgesloten door Erik 
Stoffelen, commercieel directeur 
van het Vlaams & Neutraal 
Ziekenfonds. Hij informeerde 

het publiek over het verschil 
tussen het VNZ en de traditionele 
ziekenfondsen en de vele voordelen 
die het VNZ aanbiedt. Nadien werd 
er nog gezellig nagepraat met een 
drankje in de hand.

Dentergem luistert geboeid naar verhaal over Arco-debacle
Kamerlid Peter De Decker op bezoek in de gemeente

Leg een kaartje met de N-VA

Wij nodigen leden en sympathisanten 
op 20 februari graag uit voor onze tweejaarlijkse 
kaarting in Zaal Pax in Markegem. De eerste 
kaarten worden geschud om 18 uur. U kan 
er tal van mooie prijzen winnen, zoals lokale 
landbouwproducten, likeuren en bieren.  
De ticketprijs bedraagt 1,5 euro.

N-VA Dentergem vernieuwt!
Leden van de N-VA 
kunnen op 29 
februari een nieuw 
bestuur verkiezen 
voor onze lokale 
afdeling. 

De 
bestuursverkiezingen 
vinden plaats in de 
Puymoortelstraat 8, 
Dentergem. 

Meer informatie op www.n-va.be/dentergem

20 februari
18 uur

Zaal Pax
Markegem

25 maart, 20 uur
Cultureel Centrum Hondius
Wakken 

250 
euro
te winnen!




