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OUDENBURG
Nieuw in de OCMW-raad:

Pieter Gilliaert
Op 1 januari wordt Pieter Gilliaert nieuw lid van de Oudenburgse OCMW-raad. Waar Freddy Declerck en 
Marc Gilliaert al sinds 2013 de N-VA-kleuren verdedigen in de Oudenburgse gemeenteraad, zetelt straks 
voor het eerst ook een N-VA-mandataris in de OCMW-raad. 
Even voorstellen:
  Pieter Gilliaert is gehuwd met Stefanie Jonckheere, de trotse 

papa van Laura en woont in de Hoogwegel in Oudenburg.

  beroep: projectleider infrastructuurwerken bij Verhelst  
Aannemingen.

  hobby’s: deejay en wielerliefhebber.

  politieke belangstelling: Pieter ziet voor onze stad veel ruimte 
voor verandering en verbetering op vlak van algemeen wel-

zijn, ruimtelijke ordening en financiën. Hij wil zich, samen 
met de voltallige ploeg van N-VA Oudenburg,  
inzetten voor alle inwoners van  
Groot Oudenburg.

Het bestuur van N-VA Oudenburg wenst 
Pieter alvast veel succes bij het opnemen  
van deze mooie verantwoordelijkheid. 

Samen hoopvol uitkijken naar 2017
2016 is weer voorbijgevlogen en het  
nieuwe jaar komt eraan. Tijd dus om, 
naar goede traditie, even achterom te  
kijken. Wat we het voorbije jaar  
wereldwijd zagen, stemt ons droevig. 
Oorlog, aanslagen, natuurrampen en  
alle menselijke drama’s die hiermee  
gepaard gaan. De beelden van de  
terroristische aanslagen in Zaventem  
en Brussel staan ieder van ons nog op  
het netvlies  
gebrand. 

De getuigenis van Marc Descheemaecker, 
CEO van Brussels Airport, op een  
gespreksavond van N-VA Oudenburg 
maakte deze realiteit nogmaals pijnlijk 
duidelijk. Wie geen respect heeft voor het 
leven is helaas tot veel in staat. Extremisme 
en radicalisme leiden tot perfide acties van 
geweld. Onze vrede en vrijheid zijn een 
kostbaar goed, en we moeten de universele 
menselijke waarden meer dan ooit  
verdedigen. Vandaag en morgen.  
Wereldwijd. En dus ook in Oudenburg.

Naïef zijn helpt zelden, maar we mogen 
toch hopen dat het verlangen naar vrede 
in 2017 groter en sterker zal zijn dan de 
wil om te overheersen en te verdrukken. 
Willen we daar volgend jaar dan ook vol 
energie en meer dan ooit samen werk van 
maken? 

Energiek
Voor N-VA Oudenburg wordt 2017 een 
sleuteljaar. Met Pieter Gilliaert zal voor 
het eerst een N-VA-mandataris zetelen 
in de Oudenburgse OCMW-raad. Onze 
N-VA-afdeling wil ook in 2017 de inge-
slagen weg verder zetten. De voorbije vier 
jaar hebben we binnen de gemeenteraad 
altijd geprobeerd om constructief onze 
voorstellen aan de agenda toe te voegen. 
Helaas hebben we moeten vaststellen dat 
de CD&V-sp.a-meerderheid zelden bereid 
was om het debat met ons aan te gaan. 
Wat jammer is. Toch werden een aantal 
van onze programmapunten gerealiseerd. 
Schoorvoetend misschien, maar toch. In 
dit en de volgende nummers van dit huis-
aan-huisblad zullen we iedereen duidelijk 

maken welke programma- en aandachts-
punten van de N-VA worden overgenomen. 
Of beter: weggepikt. Want dat kopieer-
werk van de bestuursmeerderheid gebeurt 
zonder schroom of enige verwijzing naar 
de N-VA.

We kijken hoopvol uit naar oktober 2018. 
Dan hebben we onze afspraak met u voor 
de volgende gemeenteraadsverkiezingen. 
En ondertussen wens ik u, namens het  
bestuur en onze mandatarissen, een  
gelukkig, gezond en prachtig 2017.

Alain Antierens
Voorzitter N-VA Oudenburg

Wil u meer  
weten over  

N-VA Oudenburg?

Surf dan naar www.n-va.be/oudenburg

 Contact:  
pieter.gilliaert@n-va.be

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!

N-VA Oudenburg wenst iedereen 
prettige eindejaarsfeesten! 
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Marc Descheemaecker: 
“België werkt niet”
Eind september bracht Marc Descheemaecker op een druk 
bijgewoonde en ook bijzonder inspirerende gespreksavond 
van N-VA Oudenburg zijn visie op het Belgisch 
mobiliteitsprobleem. 

Als voormalig gedelegeerd bestuurder van de NMBS heeft Descheemaecker 
vanop de eerste rij moeten ondervinden hoe het er in de Belgische politiek 
vaak aan toe gaat. Zijn getuigenis was fors, maar bijzonder doorleefd: 
de onwil van de Franstalige partijen en, bijgevolg, de Belgische politieke 
onmacht, is de centrale oorzaak van vele problemen zoals onze dagelijkse 
files, de lege treinen en de spoorwegstakingen die steeds weer enkel de 
reizigers treffen.

Bijzonder beklijvend was de getuigenis van Descheemaecker over de 
terroristische aanslagen in Zaventem en Brussel van dit voorjaar. Als CEO 
van Brussels Airport maakte Descheemaecker het menselijke drama van 
zeer nabij mee. Zijn getuigenis liet niemand in de zaal onberoerd. 

Voortaan belastingkrediet voor alle zelfstandigen
Belastingplichtigen die forfaitair worden belast, kunnen vanaf 2017 genieten van het belastingkrediet voor 
lage activiteitinkomsten, net als zelfstandigen met een ander belastingstelsel. 

Het wetsvoorstel van de N-VA dat dit mogelijk maakt, is 
ondertussen goedgekeurd. N-VA-Kamerlid Rita Gantois 
(Koksijde) nam hiervoor het initiatief: “Vandaag hebben 
zelfstandigen geen recht op het belastingkrediet als zij kiezen 
voor een forfaitair belastingstelsel. Dankzij de nieuwe wetgeving 
komt hierin verandering vanaf het inkomstenjaar 2016. Voor 
de N-VA zijn de landbouwers en de zelfstandige ondernemers 
economisch én maatschappelijk belangrijk.” 

Ook wie dus forfaitair wordt belast en een laag activiteitinkomen 
geniet, krijgt met de nieuwe regelgeving recht op een 
belastingkrediet van maximum 670 euro. Met deze fiscale 

maatregel maakt de N-VA komaf met een fundamentele 
ongelijkheid. De nieuwe regels hebben een directe en sterk 
positieve impact op lage inkomens. Met deze sociale maatregel 
steunt de N-VA de talrijke landbouwers die af te rekenen hebben 
met de crisis, maar ook de vele kleine zelfstandigen die zich 
dag na dag maximaal inzetten. Om deze nieuwe regelgeving 
mogelijk te maken kreeg de N-VA ook volop de steun van 
minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

“Met deze sociale maatregel 
steunen we landbouwers en 
kleine zelfstandigen.”
N-VA-Kamerlid Rita Gantois



3DENKEN.DURVEN.DOEN.

www.n-va.be/oudenburg

Haalt 
meerderheid  
de mosterd 
bij N-VA 
Oudenburg?
Tijdens de Oudenburgse 
gemeenteraad luisteren de 
meerderheidspartijen vaak 
niet, constructieve voorstellen 
van de N-VA lachen ze 
zelfs weg. En toch zien we, 
ondertussen vier jaar na de 
gemeenteraadsverkiezingen 
van oktober 2012, dat heel 
wat programmapunten van 
N-VA Oudenburg rechtstreeks 
of onrechtstreeks worden 
gerealiseerd. 

1. Veralgemeende zone 30 in de dorpskernen

N-VA Oudenburg pleitte in haar programma van 2012 voor een 
veralgemeende zone 30 in onze dorpskernen om zo de veiligheid van de 
zwakke weggebruikers te verhogen. Vandaag lezen we dat CD&V en sp.a 
dit programmapunt hebben overgenomen in het ontwerp van gemeentelijk 
mobiliteitsplan. Fijn dit te lezen. N-VA Oudenburg zal nauw toezicht houden 
op de uitvoering van dit punt.

2. Plaatsen van AED’s op risicoplaatsen

Het snel en correct gebruiken van een Automatische Elektrische Defibrillator kan levens redden. 
N-VA Oudenburg gaf al in 2012 aan dat op risicoplaatsen dergelijke apparaten dienen geplaatst te 
worden. Hoewel dit voorstel oorpsronkelijk werd afgewezen wegens ‘te duur’, stellen we nu vast dat 
de bestuursmeerderheid dit N-VA-voorstel alsnog heeft uitgevoerd. Wie in Oudenburg woont, leeft of 
werkt, kan er maar wel bij varen.

3. Senioren betrekken bij het beleid om toegankelijkheid te verbeteren

N-VA Oudenburg stelde in 2012 voor om een uitgebalanceerd 
seniorenbeleid te voeren. Volgens de N-VA kan dit, onder andere, door 
senioren rechtstreeks te betrekken om zo de toegankelijkheid voor minder 
mobiele senioren (rolstoelgebruikers, gebruikers van een rollator,...) van 
publieke plaatsen te vergemakkelijken. Vandaag stellen we vast dat de 
bestuursmeerderheid dit N-VA-voorstel volgt.

  N-VA-gemeenteraadsleden Freddy Declerck en Marc Gilliaert: “Het vele werk van de 
N-VA-ploeg kent ook resultaat. De burgemeester en schepenen lachen onze voorstellen 
vaak weg, maar voeren ze achteraf wel uit.” 

 We geven u graag enkele voorbeelden. U kan ook ons verkiezingsprogramma van  
oktober 2012 integraal lezen op onze website: www.n-va.be/oudenburg.



n-va.be/deveranderingwerkt

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


