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GALMAARDEN

V.U.: Rudy Thiebaut, Flieterkouter 29, 1570 Tollembeek

Motor van
Vooruitgang
Het derde jaar van de legislatuur
2013-2018 is in gang gezet. Onze
afdeling en verkozenen hebben
ondertussen reeds twee jaar ervaring
opgedaan, hebben geluisterd naar
de burger en zijn politiek waakzaam
gebleven. Die ervaringen zijn de basis
voor het verder uitbouwen van onze
afdeling en geven onze mandatarissen
een draagvlak om sterke en constructieve oppositie te voeren.
Weliswaar lacht de huidige meerderheid onze opbouwende voorstellen,
onze verwittigingen over de schuldenlast en de toekomstige financiële
tekorten weg, maar uiteindelijk wordt
de afrekening op het einde van de
deze legislatuur gemaakt.
Sinds vorig jaar is de N-VA op lokaal,
Vlaams en federaal niveau vertegenwoordigd en zijn we de motor van
vooruitgang.
Het verhaal van N-VA Galmaarden in
nog niet zo oud! De voorbije maanden
wist de lokale N-VA-afdeling zich
aardig te versterken. Het aantal leden
groeit gestaag en betekent een duidelijk signaal dat we niet thuishoren
in de Galmaardse oppositie. De roep
naar verandering is groot in Galmaarden. Hoe belangrijk de Vlaamse
en nationale politiek ook moge zijn,
alles begint in uw straat. Als N-VA-lid
bepaalt u mee het beleid van onze gemeente. Help mee onze visie en beleid
uit te dragen! Neem zeker contact op
met ons.
N-VA Galmaarden wenst alle inwoners een prachtige lente en een zalig
Pasen toe.
Rudy Thiebaut
Voorzitter N-VA Galmaarden

www.n-va.be/galmaarden

IN VLAAMSE VELDEN

U kon er het afgelopen jaar niet aan ontsnappen: de 100-jarige herdenking van de Groote Oorlog. Vooral in de
streek rond Ieper ging het er hard aan toe. Er werden verschillende grote veldslagen uitgevochten, met honderdduizenden slachtoffers. De sporen hiervan in het landschap zijn vandaag nog steeds zichtbaar. Een bezoek aan
deze streek is dan ook meer dan de moeite waard.
Daarom gaan we op zondag 26 april op uitstap naar Ieper en omgeving. Er staat een bezoek gepland aan de Menenpoort,
Polygon Wood, Tyne Cot, Essex Farm Cemetry, enzovoort. We worden bijgestaan door twee ervaren gidsen. We brengen een
bezoek aan het Memorial Museum Passchendaele en ‘s avonds wonen we ook de Last Post bij.
Concrete afspraken:
•	Vertrek om 8u 45 aan het Urbanus-standbeeld in Tollembeek; terugkomst voorzien om 22u
•	‘s Middags houden we onze picknick in café De Dreve nabij Polygon Wood. We mogen er ons eigen lunchpakket
meebrengen met een voorziene consumptie. ’s Avonds is er gelegenheid om een warme maaltijd te nuttigen.
•	Aangepaste kledij en schoenen zijn een aanrader.
•	Prijs: 19 EURO voor N-VA-leden; 22 EURO voor niet-leden; kindereren tot en met 12 jaar kunnen meer aan 12 €.
Eten en drank niet inbegrepen.
•	Snel inschrijven is de boodschap, want er is maar plaats voor een vijftigtal mensen!
•	U kunt inschrijven bij voorzitter Rudy Thiebaut (rudy.th@live.be).
Adres: Flieterkouter 29, 1570 Tollembeek.
of bij ondervoorzitter Dirk Hauters (dirk.hauters@skynet.be).
Adres: Kapellestraat 22, 1570 Galmaarden.
•	Het bedrag kunt u storten op rekeningnr. BE 38 7512 0584 6972

Kerkhofklucht in Vollezele
“De beschaving van een volk wordt bepaald door de wijze waarop ze met haar doden omgaat.” (Pericles)
N-VA Galmaarden heeft steeds geijverd voor het behoud, de herwaardering en restauratie van
alle graven op het kerkhof rond de Sint-Pauluskerk. Aangezien het kerkhof door minister-president Geert Bourgeois – ook bevoegd voor Onroerend Erfgoed - voorlopig beschermd werd,
bestond de mogelijkheid om tot 80 % subsidies te krijgen in het kader van een beheersplan.
De voorlopige bescherming van het kerkhof heeft er gelukkig toe geleid dat niet alle graven
konden verwijderd worden door de gemeente. In het kader van de lokale autonomie heeft
de gemeente evenwel de beslissingsruimte om te bepalen wat zij doet met de niet-beschermde graven. Het CD&V-gemeentebestuur heeft er spijtig genoeg voor gekozen om haar lokale
autonomie in te vullen met de sloophamer en over te gaan tot ontruiming van het kerkhof.

GEBREK AAN RESPECT
N-VA Galmaarden vindt dat de ontruiming getuigt van een gebrek aan respect voor de overledenen en hun families. Ook
getuigt het van een gebrek aan respect voor het onroerend erfgoed in Vollezele. Het kerkhof van Vollezele getuigt namelijk
van de eeuwenoude gewoonte om de doden omheen de kerk, te midden van de dorpskern, te begraven. Tevens wijst de aanwezigheid van het kerkhof op het zeer lang doorleven van die gewoonte, vooral in kleine gemeenschappen en dat ondanks de
wetgevingen van 1784 en 1804 die verplichten om begraafplaatsen buiten de woonkernen op te richten.

OPNIEUW WAARDEVOL ERFGOED VERLOREN
De ontruiming van het kerkhof en het inrichten van een verpozingsruimte/groen perk doet afbreuk aan dit onroerend
erfgoed. De authentieke historische ziel van het kerkhof verdwijnt. Opnieuw gaat een waardevol stuk erfgoed in onze gemeente verloren, om plaats te maken voor een zoveelste zielloos grasperk dat geen enkele historische waarde heeft, doch enkel dient
als herkenningsteken voor het huidige bestuur.

Sint-Pieterskerk Galmaarden:
het financiële plaatje
In de nacht van 11 op 12 mei 2008 werd
de Sint-Pieterskerk te Galmaarden door een
verdwaalde vuurwerkpijl totaal verwoest.
De verzekeringsmaatschappij betaalde aan
de kerkfabriek Sint-Pieters een totaal bedrag
van 5 327 602,22 euro. Hiervan werd 437 355
euro uitgekeerd als schadevergoeding voor de
inboedel van de Kerk.
Sinds de brand werd er reeds een bedrag van
633 001,52 euro besteed aan kosten voor opruiming en behoud. Ook werd er al een bedrag van
443 452,93 euro opgesoupeerd voor kosten in
het kader van de restauratie. 95 % van dit bedrag
werd besteed aan architecten voor het ontwerpen van het nieuwe kerkgebouw, inclusief een
aanzienlijke verbrekingsvergoeding voor de
architect ten bedrage van 156 589,13 euro (inclusief aangevatte fase 4). Een verbrekingsvergoeding waar de kerk dus geen steen verder mee
opgebouwd is.
Het resterende saldo ten bedrage van 3 813
792,77 euro zal samen met de overdracht
van het beheer van de kerk overgedragen
worden aan de gemeente Galmaarden. Wij en
u wellicht ook zijn benieuwd wat hiermee zal
gebeuren. Wordt vervolgd…

Ga voor de lens weg, aub!
Het gemeentebestuur van Dilbeek heeft beslist om bij de viering van jubilarissen geen politici meer toe te laten op de
persfoto. De dominantie en geldingsdrang van de lokale bestuurders overheerste de jubilarissen teveel. Een foto met bijvoorbeeld zes politici en amper drie feestvierders was geen uitzondering.
Ook in Galmaarden is deze maatregel te verdedigen. Voor de N-VA is een jubileum geen verdoken fotocampagne voor
bestuurders, maar een moment om mensen in de bloemetjes te zetten. Een beetje respect en terughoudendheid zou de
lokale bestuurders dan ook sieren.

“Gelieve ons een afschrift te bezorgen van de toepasselijke wetgeving” (CD&V-gemeentebestuur in een brief gericht aan ministerpresident Geert Bourgeois). Blijkbaar kent ons CD&V-gemeentebestuur de wet niet en dient onze minister-president ter hulp te komen…

galmaarden@n-va.be

www.n-va.be/galmaarden
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De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
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