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De gemeente- en provincieraadsverkie-
zingen liggen bijna een jaar achter ons. 
Het Vlaams Belang moest jammer ge-
noeg zijn enige zetel (nipt) inleveren, 
ondanks het stevige oppositiewerk dat 
wij gedurende 6 jaar hebben gevoerd. Ik 
verheel niet dat dit zwaar is aangekomen. 
Maar dat betekent niet dat onze Nevelse 
afdeling het bijltje erbij heeft neergelegd. 
Mijn collega’s-bestuursleden en ik blijven 
niet bij de pakken zitten. Wij volgen de 
Nevelse politiek verder nauw op en spui-
en waar mogelijk onze mening. Ikzelf 
blijf stevig in de partijwerking verankerd 
en heb intussen een aantal belangrijke  
professionele en/of politieke verantwoor-
delijkheden opgenomen (fractiesecretaris 
in de Gentse Vlaams Belanggemeen-
teraadsfractie, fractieleider in de Oost-
Vlaamse provincieraad en voorzitter van 
de Regio Gent-Eeklo). 

Intussen blijft het hier in Nevele nog 
steeds wachten op de beleidsverklaring 
van de nieuwe meerderheid. De nieuwe 
coalitie heeft de eerste politieke windsto-
ten overleefd (o.a. het geruchtmakende 
ontslag van de brandweercommandant 
dat nog steeds nazindert, het voetbaldos-
sier SK Nevele, de stugge houding van de 
politie van de LOWAZONE inzake een 
aantal dienstverlenende taken, …) en liet 
tot op heden relatief weinig steken val-
len. Het is wel een enorme meevaller dat 
de vorige meerderheid een indrukwek-
kend spaarpotje van 11.000.000 € heeft 
nagelaten. Dit geeft het Nevelse bestuur 
heel wat financiële middelen om een 
aantal vastgelopen dossiers op te star-
ten of nieuw leven in te blazen (verder 
in dit blad kan u lezen welke). Een be-
lastingverlaging (vooral van de toch wel 
erg hoge opcentiemen op de onroerende 
voorheffing) in deze barre economische 
tijden zit er echter niet aan te komen (de 
socialistische slagzin “bezit = diefstal” 
indachtig?). Een aantal andere dossiers 
kwamen tot nu toe nog niet aan bod of 
worden voorlopig nog “on hold” gezet 
(de inplanting van windmolens langs de 
E40, de reeds lang beloofde herwerking 
van het Gemeentelijk Ruimtelijk Struc-
tuurplan, de omleidingsweg in Hansbeke 
en de daarbij beloofde herinrichting van 
de Hansbeekse dorpskom,  de omlei-
dingsweg die gekoppeld was aan het be-
drijventerrein “Ter Mote” in Nevele, de 
rioleringswerken in Vosselare en Poesele, 
een definitieve oplossing voor de verschil-
lende voetbalverenigingen, …).

In dit blad behandelen wij zeer gedetail-
leerd het dossier van de mogelijke inplan-
ting van windturbines langsheen de E40 
op het grondgebied van Nevele. De be-
volking heeft het recht om te weten op 
welke manier een dergelijk dossier tot 
stand komt en welke (lokale) invloeden 
hier duidelijk meespelen.

Nationaal kijkt het Vlaams Belang nu 
vooral uit naar de verkiezingen van 25 
mei 2014. Deze samenvallende verkie-
zingen van het Vlaamse, het federale en 
het Europese parlement eisen vanaf nu 
een belangrijk deel van onze aandacht op. 
Intussen voeren wij tussentijdse nationale 
en lokale campagnes om het Vlaams-na-
tionale vuur laaiend te houden. U vindt 
hierover meer in dit blad.

Hierbij wil ik van de gelegenheid gebruik 
maken om een oproep te doen: vervoeg 
onze rangen, hetzij als militant, lid of 
bestuurslid. In het kader van de intens 
doorgevoerde verjonging en vervrouwe-
lijking van onze partij richt ik mij in het 
bijzonder tot de Nevelse jeugd. Meer dan 
ooit blijkt dat er nood is aan een radicale 
en rechtlijnige partij zoals het Vlaams Be-
lang. Zo is het Vlaams Belang (nog) de 
enige Vlaams-nationale partij is die on-
voorwaardelijk opkomt voor de belangen 
van de Vlamingen en ijvert voor de re-
alisatie van een onafhankelijke republiek 
Vlaanderen, lidstaat van Europa!

Olaf Evrard
Voorzitter Vlaams Belang Nevele
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woninginbraken pieken in oost-Vlaanderen
Het aantal woningdiefstallen is nog nooit 
zo sterk gestegen als in 2012, bovendien 
zijn er ook steeds meer inbraakpogingen. 
Vorig jaar vonden er in ons land 75.268 
woninginbraken plaats, of omgerekend 
200 per dag. Ook de provincie Oost-
Vlaanderen volgt deze trend. In 2012 
waren er 13.662 inbraken (ter vergelij-
king: in 2000 waren dat er nog ‘maar’ 
10.402). 

Daarom start het Vlaams Belang in Oost-
Vlaanderen een veiligheidscampagne die 
speciaal gericht is op de preventie van 
woninginbraken. Spijtig genoeg krijgen 
de politiediensten het inbraakfenomeen 
niet onder controle. Dat is enkel en alleen 
te wijten aan de laksheid van de leidende 
politici. Iedereen is het er immers over 
eens – van federale politiedirecteurs tot 
gerenommeerde veiligheidsadviseurs – dat 
een aantal gerichte maatregelen een grote 
impact kunnen hebben op de bestrijding 
ervan. Zeker omdat het al lang geen geheim meer is dat vooral rondtrekkende Oost-
Europese dadergroepen verantwoordelijk zijn voor vele inbraken.

Echte politieke moed bestaat erin om 
een einde te maken aan de open-gren-
zen-politiek! En echte politieke verande-
ring betekent ook  om daders van vreem-
de origine hun straf te laten uitzitten in 
de landen van herkomst.

Zolang dit niet gebeurt, zal het Vlaams 
Belang het politieke non-beleid met de 
vinger blijven wijzen. 

   vlbelang

Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
Straat: ....................................................................................................................................................................  Nr.: .................................................

Postcode: ................................. Gemeente: ..........................................................................................................................................................

Tel.: ...........................................................................................................................................Geb.datum:............................................................

E-post: ................................................................................................................................................................................................................................

proV. secretariaat Vlaams belang | c. de kerchoVelaan 9 | 9000 gent | 
09 234 27 72 | secretariaat.oostVlaanderen@Vlaamsbelang.org

Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder 
contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

 een gratis infopakket

 een jaarabonnement op 
Vlaams Belang Magazine (€ 9)

 lid worden (€ 12,50)

 een GRATIS alarm 

ja, ik wil
2013/oost/alarm

VEILIG THUIS ZIJN
geef inbrekers geen kans!

✓ Doe altijd uw deur op nachtslot.

✓ Laat uw sleutels niet rondslingeren. 
Maak niet de klassieke fout om ze onder de 
deurmat of onder een bloempot te leggen.

✓ Geef uw woonplaats altijd een bewoonde 
indruk.

✓ Zet geen kostbare voorwerpen zichtbaar 
voor uw raam.

✓ Vergrendel uw schuifraam eenvoudig 
door een bezemsteel in de gleuf te leggen.

✓ Haal nooit meer cashgeld in huis dan 
strikt noodzakelijk.

✓ Plaats een telefoontoestel of GSM in uw 
slaapplaats zodat u snel om hulp kan bellen.

✓ Hou de beplanting rond uw woning laag 
en geef dieven geen kans om ongemerkt uw 
huis te benaderen.

✓ Installeer een deurspion en uw deur/
raam-alarm.

“Minstens één derde van de feiten 
zijn van bendes uit Oost-Europa met 
Roemenië als koploper. Door de open 
grenzen zijn deze rondtrekkende 
daders heel mobiel.” 
 
Eddy De Raedt, directeur ‘criminaliteit tegen 
goederen’ bij de federale politie, in ‘Het Laatste 
Nieuws’, 2 september 2013

“Oost-Europese dadergroeperin-
gen zijn verantwoordelijk voor 
goed één derde van de inbraken. 
Daarom moeten we heel dringend 
samenwerken met de landen van 
herkomst om de daders hun straf 
in hun thuisland te laten uitzitten.”   
Brice De Ruyver, veiligheidsspecialist, in  
‘De Morgen’, 9 juli 2013

SMS “ALARM” 
 + naam + adres naar 3111  

(0,50€/sms)



in de gemeente nevele staan heel wat 
bouwprojecten op stapel of reeds in de 
steigers. in de deelgemeente landegem 
zijn dit het foyer bij de bibliotheek 
en het auditorium de klaproos, een 
nieuw jeugdhuis aan en een nieuw sa-
nitair blok voor de sporthal. in nevele 
gaat het om een nieuwe sporthal (Oost-
broek), een nieuwe loods voor de tech-
nische dienst (naast de nieuwe brand-
weerkazerne) en misschien ook nog een 
nieuw administratief centrum (vaart 
links waar nu nog de oude brandweer-
kazerne staat). in merendree wordt 
het voormalige klooster verbouwd tot 
schoolklassen.

Sommige projecten zitten al jaren in de 
pijplijn maar het interne gekibbel van de 
voorbije legislatuur belette de realisatie. 
Anderzijds heeft het steriele beleid van 
de laatste jaren er mee voor gezorgd dat 
er nu een spaarpot van 11.000.000 € kan 
aangesproken worden. Andere projecten 

zitten nog in de fase van “geldverslinden-
de studies”. Opvallend toch dat de twee 
grootste (en dus electoraal meest interes-
sante) deelgemeenten (opnieuw) rijkelijk 
bediend worden. En wat zijn de vooruit-
zichten van de andere deelgemeenten? 
De kerk van Poesele wordt (eindelijk) 
gerenoveerd (als ze tegen dan nog niet 
ingestort is). Poesele en Vosselare krijgen 
(misschien) (eindelijk) (nieuwe) riolerin-
gen. Hansbeke heeft een Cultuurhuis (dat 
met veel bombarie officieel geopend werd 
maar intussen  al jaren opgesloten staat 
als gevolg van de  bouwonveilige toestand 
waarin het gebouw zich bevindt) en een 
politiekantoor (dat waarschijnlijk op ter-
mijn zal verdwijnen). Het gerenoveerde 
kerkplein van Merendree wordt mogelijk 
heringericht vanwege de nijpende par-
keerproblemen in het dorp.

De nieuwe sporthal in Nevele zal gere-
aliseerd worden door de TMVW (Tus-
sengemeentelijke Maatschappij voor 

Watervoorziening). Inderdaad, deze in-
tercommunale staat niet alleen in voor de 
watervoorziening in heel wat gemeenten, 
maar ook voor de bouw en het beheer van 
zwem- en sportinfrastructuur. Eén van de 
voordelen is dat zo de BTW op de bouw-
factuur gerecupereerd kan worden. Maar 
ook hier schuilt een niet onbelangrijk 
addertje onder het gras. Tot op vandaag 
financieren de (sport)verenigingen die 
gebruik maken van de sporthal in Lan-
degem, hun werking voor een belangrijk 
deel met de inkomsten die zij verwerven 
via de kantine. Nu rijst de vraag of dit ook 
in de nieuwe Nevelse sporthal het geval 
zal zijn. Met een aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid niet dus. TMVW zal 
als ontwikkelaar de sporthal uitbaten en 
dat zal dus ook het geval zijn voor de cafe-
taria. Op welke manier de vaak armlastige 
(sport)verenigingen de gederfde inkom-
sten zullen moeten compenseren, is tot 
op heden een open vraag … 

bouwwoede slaat toe in neVele



s.k. neVele Voelt zich genaaid door 
het neVelse gemeentebestuur

heel wat kiezers dachten dat er na 14 
oktober een nieuwe politieke wind 
door nevele zou waaien. dat geldt mis-
schien voor een aantal dossiers maar de 
soap rond de voetbalploegen gaat on-
verminderd verder!

S.K. Nevele kreeg deze zomer te horen dat 
het opstalrecht (het gebruiksrecht over de 
terreinen Vaart Rechts dat op 31/12/2013 
na 27 jaar afloopt) niet meer verlengd zou 
worden. De voetbalclub moest dit onver-
wacht en botweg vernemen via de raads-
man van de gemeente. Deze beslissing 
is flagrant in strijd met vroegere beloftes 
van het vorige bestuur. Na hevig protest 
wordt het gebruiksrecht nu toch verlengd 
tot eind 2014 (dus tot halverwege het 
seizoen 2014-2015). Daarna zou de over-
eenkomst jaar per jaar verlengd (kunnen) 
worden. Vreemd omdat de club eerder 
na heel wat politiek gebakkelei 180.000 
€ subsidies mocht ontvangen voor de re-
novatie van hun infrastructuur (kantine, 
kleedkamers, douches, sanitair). S.K. 
Nevele stak daarbij zelf heel wat arbeid 
(letterlijk) in dit dossier. Schepen Ann 

Lambrecht zegt namens het college tot 
dialoog bereid te zijn. Maar waarom werd 
hierover niet eerder gecommuniceerd? 
Dialoog waarover? En vanwaar deze ram-
koers? 

De terreinproblemen van S.K. Nevele 
zijn na deze zeer beperkte toegeving alles-
behalve van de baan. Dergelijke handels-
wijze maakt het voor een sportclub quasi 
onmogelijk om een degelijk en toekomst-
gericht beleid uit te stippelen. Een voet-
balvereniging moet immers een paar jaar 
vooruit kunnen denken en werken (op-
maken begroting en rekening, meerjarige 
overeenkomsten met spelers, sponsors, 
brouwer, …).

De zetelende meerderheid lijkt aan te stu-
ren op een gedwongen fusie van minstens 
twee van de drie ploegen S.K. Nevele, L.S. 
Merendree en V.V.E. Hansbeke. Alleen 
F.C. Poesele zou de fusiedans ontsprin-
gen. Het is op zijn minst tegenstrijdig 
te noemen dat àlle voetbalverenigingen 
in de afgelopen jaren (en trouwens ook 
nog dit jaar) subsidies mochten ontvan-

gen voor de renovatie en/of instandhou-
ding van hun respectieve infrastructuur. 
Misschien liggen aan de basis van deze 
heisa de discussies rond de terreinproble-
men van L.S. Merendree (huur B-terrein 
en parking) en V.V.E. Hansbeke (privé-
eigendom)? Maar zou S.K. Nevele mee 
moet opdraaien voor de problemen van 
de andere clubs?

Het Vlaams Belang is van oordeel dat deze 
problemen al te lang blijven aanslepen. 
Hoog tijd dus dat het gemeentebestuur 
klare wijn schenkt en een aantal knopen 
durft door te hakken. Ofwel opteert men 
onvoorwaardelijk voor een gedwongen 
fusie van de vier voetbalploegen via het 
schrappen van alle huur- en investerings-
subsidies (met alle mogelijke sociale en 
sportieve gevolgen voor de deelgemeen-
ten o.a. op het vlak van de jeugdsport). 
Ofwel behandelt men de vier voetbalver-
enigingen eindelijk op gelijke voet qua 
infrastructuur. Punt en gedaan. Het pap-
pen en nathouden heeft reeds lang genoeg 
geduurd!



Op 24 april 2013 nam de provincieraad 
een voorkeursbeslissing over de locaties 
waar windturbines ingeplant zullen 
worden in de macro-concentratiezones 
“maldegem-Eeklo” en “E40 aalter en 
aalst”, en onder welke voorwaarden dit 
moet gebeuren. de voornaamste acto-
ren in dit verhaal zijn het vlaams Ener-
giebedrijf, de provincie Oost-vlaande-
ren en de betrokken gemeenten. 

Windenergie is “big business”. Toch heb-
ben een aantal economen de nodige be-
denkingen. Windmolens zijn enkel ren-
dabel door de overheidssubsidies (geld 
van de belastingbetaler) en door een 
kunstmatig hoog gehouden elektriciteits-
prijs (ook geld van de belastingbetaler 
maar dan via de hogere elektriciteitsreke-
ningen). De investeringen zijn peperduur 
en leiden tot hogere belastingen en stij-
gende verbruiksrekeningen. 

Vlaams Belang is niet principieel gekant 
tegen windenergie. Maar er moet wel re-
kening gehouden worden met de zware 
gevolgen van de inplanting van windtur-
bines voor mens en natuur:
• geluidsoverlast, visuele hinder en slag-

schaduw
• de geringe afstand tussen de windmo-

lens en de dichtstbijzijnde bebouwing 
(er geldt geen wettelijke minimumbe-
perking, alleen de geluidsoverlast is de-
terminerend)

• waardevermindering van minstens 
30% van de aanpalende onroerende 
goederen

• onveiligheid, inname van de vaak laat-
ste open ruimtes en verstoring van de 
fauna

Vlaams Belang gaat niet akkoord met de 
keuze van de provincie omdat er rond 
deze zones heel wat bewoning is. Boven-
dien is de zogenaamde participatie, de 
verdeling van de lasten en de lusten, niet 
evenwichtig. Dit voorstel pleit voor een 
rechtstreekse participatie van 20% voor 
overheden en burgers, maar biedt hier-
over geen zekerheid. Maar wie garandeert 
dat de omwonenden kunnen of zullen 
participeren en niet enkel de institutio-
nele beleggers? De grondeigenaar krijgt 
jaarlijks 20.000 tot 30.000 € per turbine 
en dit gedurende 20 jaar. Voor de omwo-
nenden wordt zelfs geen geld voorzien 

beknopte Versie windplan oost-Vlaanderen

 hier wou men ook een windmolen zetten



beknopte Versie windplan oost-Vlaanderen

voor een omstandige en gedetailleerde toelichting verwijs ik naar de volgende link:

http://www.vlaamsbelanggenteeklo.org/files/windplan%20Oost-vlaanderen.pdf

voor geluidswerende investeringen (da-
kisolatie, geluidsisolerende beglazing en 
andere maatregelen). De gemeentebestu-
ren blazen koud en warm en willen ieder-
een (de kiezers) te vriend houden. Voor 
de flankerende maatregelen (groenscherm 
e.d.) wordt slechts 5.000 € per turbine 
uitgetrokken.

De meerderheidspartijen in Nevele ne-
men vage, dubbelzinnige standpunten in 
of zwijgen als vermoord. Achter de scher-
men wordt wel driftig gelobbyd, zelfs in 
die mate dat resultaten van studies al me-
degedeeld werden aan bepaalde betrok-
kenen nog voor de studies zelf openbaar 
gemaakt werden. 

• De CD&V beschermt een aantal per-
soonlijke belangen en pleit voor 6 
windturbines. 

• De sp.a steunt dit voorstel, ook al be-
staat hierover interne verdeeldheid. 
Sp.a-schepen Mia Pynaert in “Het 
Laatste Nieuws” van 17 juli 2013: “Wij 
gaan ervan uit dat de 6 geplande wind-
turbines langs de E40 ter hoogte van 
Landegem en Hansbeke er komen”.

• De N-VA lobbyt zeer zwaar achter de 
schermen om de windmolens in Hans-
beke in te planten en niet in Landegem. 
De vraag stelt zich wiens belangen hier 
spelen …

• Nieuw Nevele heeft het geweer van 
schouder verandert en lijkt nu het ver-

zet tegen de windmolens te steunen.
• In de vorige legislatuur sprak de Open 

Vld  zich uit voor de inplanting van 
winturbines in Nevele in het verlengde 
van het industriepark langs de E40 te 
Drongen.

• Het standpunt van het Vlaams Belang 
is ondubbelzinnig: geen windmolens op 
Nevels grondgebied langs de E40. Dus 
niet in Landegem, niet in Nevele en 
niet in Hansbeke. De negatieve aspec-
ten wegen te zwaar door. Het voorstel is 
allesbehalve winddicht en rammelt aan 
alle kanten: zowel juridisch als op het 
vlak van de ruimtelijke ordening. 

Als Oost-Vlaams provincieraadslid vroeg ik aan de bevoegde 
gedeputeerde Versnick hoe het zat met de bedeling  van het 
provinciale “Windkrantje” op 14 mei 2013. Niet alle inwo-
ners van Nevele en deelgemeenten bleken immers dit “Wind-
krantje” ontvangen te hebben. Uit zijn antwoord bleek dat in 
de concentratiegebieden Eeklo-Maldegem en E40 Aalter-Aalst 
deze kranten enkel bedeeld werden in een straal van 800m 

rond de betreffende concentratiezones. 
Blijkbaar is het dus niet nodig om ook de andere inwoners te 
informeren. Tja, dat is dus ook een manier om het mogelijk 
protest de kop in te drukken …

Olaf Evrard

de schaarse open ruimte moet nu ook nog sneuvelen voor windmolens



noteer nu reeds in uw agenda

Zaterdag 1 maart 2014
11de Eetfestijn Vlaams Belang 

afdeling Nevele

gratis aperitief
frietjes met stoofvlees 

of vol-au-vent, 
sla, tomaat en mayonaise

Gemeentezaal Hansbeke 
(Hansbekedorp 33 te 9850 Hansbeke)

Tafelrede: 
Olaf Evrard
afdelingsvoorzitter 
en fractieleider Vlaams Belang provincieraad Oost-Vlaanderen

Volwassenen: 15,00 €
Kinderen t.e.m. 12 jaar: 8,00 €

Deuren open om 19u00, aanvang 19u30

Info en kaarten:

Olaf Evrard, Reibroekstraat 48 te 9850 Hansbeke, 0475/73.02.45 – olaf.evrard@telenet.be
Luc Ver Eecke, IJsbeerlaan 15 te 9850 Nevele, 09/371.60.20 - fb538603@skynet.be
Michel Roelens, Gentstraat 5 te 9850 Vosselare, 09/371.62.68 – michel.roelens@skynet.be


