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Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Beste Galmaardenaren,

Het eerste jaar van deze nieuwe 
bestuursperiode zit er bijna op. Onze 
afdeling kan fier terugblikken op een 
actief politiek jaar. U leest er verder in 
dit huis-aan-huisblad meer over. 

Met de eindejaarsfeesten in het voor-
uitzicht breekt een warme periode van 
gezelligheid aan. Winkelen, versieren, 
bezinnen, feesten, … Een tijd die  
gelukkig voor vele families heel even 
rust brengt om samen te zijn met al 
wie hen dierbaar is. 

Ik wens u warme en gezellige kerst-
dagen en een mooie jaarwisseling met 
hoop en geloof in de toekomst. Samen 
met u zullen wij er ook in 2020 werk 
van maken.

Rudy Thiebaut
Voorzitter

Vraag van de inwoners 
“Mag je overhangende takken 
van de boom van je buur zelf 
snoeien?” 

Lees het antwoord op pagina 2.

Zondag 19 januari
11 tot 13 uur

Klink samen met de N-VA 
op het nieuwe jaar

Iedereen 
welkom!

N-VA Galmaarden nodigt u van harte uit op haar nieuwjaarsreceptie. 
Graag klinken we met u op 2020.

Klavertje 3
Marktplein
1570 Galmaarden

N-VA Galmaarden steunt De Warmste Week
Voor het derde jaar op rij nam N-VA Galmaarden deel aan Music 
for Life. Jong N-VA verkocht op de Winterhappening in Vollezele 
chocoladerepen voor vzw Zonnelied in Tollembeek. De opbrengst 
gaat integraal naar hen. N-VA Galmaarden is ervan overtuigd dat 
die zinvol gebruikt zal worden.
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Hard werken voor Galmaarden
Onze gemeenteraadsleden zijn nu bijna een jaar voor u aan de slag. Vanuit de oppositie zetten ze 
zich in voor een veilig en welvarend Galmaarden. Ook de komende jaren kan u op hen rekenen voor 
een constructieve, maar kritische stem in de gemeenteraad. 

Voor alle Galmaardenaren
Hebt u een vraag, idee, voorstel of klacht? Mail naar galmaarden@n-va.be of spreek onze  
mandatarissen en bestuursleden aan. 

Met alle Galmaardenaren
We willen zichtbaar en aanspreekbaar tussen de mensen staan. Door actief in contact te blijven met buurt- 
bewoners, raden en comités, weten we wat er leeft en kunnen we die punten op de politieke agenda plaatsen.

We communiceren open
 Via dit huis-aan-huisblad, onze website www.n-va.be/galmaarden en onze Facebookpagina informeren we 
iedereen over onze gevoerde oppositie.  
 
Volgt u ons al op Facebook? Like N-VA Galmaarden en u bent als eerste op de hoogte van onze voorstellen 
en activiteiten. 

Galmaarden 2030
We doen concrete en realistische voorstellen om van Galmaarden een betere gemeente te maken.  
Investeringen in verkeersveiligheid en mobiliteit zijn noodzakelijk. 

Samenwerken loont
Elke partij wil op haar manier het beste voor Galmaarden. Onze gemeente heeft er dan ook alle belang 
bij dat meerderheid en oppositie op een constructieve manier samenwerken.

Vraag van de inwoners:
“Mag je overhangende takken van de boom van je buur zelf snoeien?”

Antwoord: NEEN, je moet altijd eerst aan je buur vragen om overhangende takken te 
snoeien. Tenzij je buur ermee akkoord gaat dat jij het snoeien voor je rekening neemt. 

Weigert je buur om de takken te (laten) snoeien? Dan kan je naar de vrederechter 
stappen. Die zal samen met je buur naar een oplossing zoeken. Als je zonder  
toestemming toch takken snoeit, mag je buur een schadevergoeding vragen.

Mocht er fruit aan overhangende takken hangen, mag je dat niet plukken. Vallen de 
vruchten echter op je grond, dan mag je ze oprapen en gebruiken.

Rudy Thiebaut, Filip Durant, Kristof Billens, Etienne Mignon, Gerda Persoons, Veronique Stroobant, Michel De Bock en An Werst.

Uw N-VA- 
vertegenwoor-

digers
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N-VA Galmaarden voor u aan het werk
Een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen is de meerderheid er nog niet in geslaagd een  
meerjarenplan op tafel te leggen. Om die leegte op te vullen, zorgt de N-VA zelf voor constructieve 
voorstellen. Helaas werd maar één voorstel aanvaard, namelijk de oprichting van een lokale  
integrale veiligheidscel. 

De oude politieke cultuur is weerbarstig, waardoor de meeste voorstellen uit vastgeroeste gewoonte afgewezen worden. 
Van een aantal voorstellen beweert de meerderheid dat ze “ermee bezig is”. Dat is positief natuurlijk, maar wij willen nu 
toch stilaan resultaten zien. Daarom lanceren we de rubriek ‘We zijn ermee bezig’. Daarin vindt u voorstellen van de N-VA 
waarmee de meerderheid naar eigen zeggen bezig is. 

•  De N-VA stelde voor om een vragenhalfuurtje op de agenda van de gemeenteraad te zetten.

•  N-VA Galmaarden pleitte tijdens de gemeenteraad voor de oprichting van een seniorenraad. Het voorstel werd door de 
meerderheid weggestemd, maar blijkbaar komt de seniorenraad er nu toch. 

•  De N-VA vroeg internet voor zaal Willem Tell.

•  De kruidentuin van het Baljuwhuis ligt er erbarmelijk bij. Onze raadsleden stelden voor om de tuin te vervangen door 
speeltoestellen voor kinderen en/of er een blotevoetenpad aan te leggen. 

•  N-VA Galmaarden vroeg om het baantje tussen het perron van Tollembeek (richting Geraardsbergen) en de  
Muylebeekstraat van verlichting te voorzien.

•  De N-VA drong aan op de heropening van het dossier over de inrichting van de N272. 

Durft u uw kinderen met de fiets naar school laten gaan?

N-VA dringt aan op herinrichting N272
De toenemende verkeersdrukte en het gebrek aan veilige fietspaden zorgen ervoor dat veel ouders uit  
bezorgdheid hun kind met de auto naar school brengen. N-VA Galmaarden pleit voor veilige fietspaden en 
legde op de gemeenteraad van oktober het dossier over de herinrichting van de N272 weer op tafel. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil de N272 tussen Kester en 
Moerbeke herinrichten. Het is de bedoeling om er een verhoogd fietspad aan 
te leggen. De enige vereiste die het AWV stelt is dat de gemeente Galmaarden 
na de herinrichting instaat voor het onderhoud van de N272. En juist dat 
onderhoud wil de meerderheid niet op zich nemen, omdat de kosten te hoog 
zouden zijn. 

Investering in uw veiligheid
N-VA Galmaarden vindt dat de gemeente opnieuw met het AWV in gesprek 
moet gaan. Een fietspad op de N272 is een prima investering in de veiligheid 
van onze fietsers. Bovendien zouden onze drie deelgemeenten dankzij het 
fietspad op een veilige manier met elkaar verbonden worden. 

N-VA Galmaarden blijft aandringen op de heropening van dit dossier.

  De N-VA wil dat de gemeente opnieuw overlegt met 
het Agentschap Wegen en Verkeer over een fietspad 
op de N272.

Benieuwd naar onze andere voorstellen? Kijk dan snel op www.n-va.be/galmaarden
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


