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N-VA weegt op het beleid
De Deinsesteenweg en de uitkijktoren zijn twee dossiers waar N-VA- 
gemeenteraadslid Tom Van Autreve de vinger op de wonde legde en 
een logische oplossing eiste. Zo ijverde hij voor een dringende aanpak 
van de Deinsesteenweg en om de onzekerheid over het behoud van de 
uitkijktoren weg te nemen.

Gemeente neemt Deinsesteenweg 
over
Plots toch akkoord: eerder dit jaar klaagde 
N-VA-gemeenteraadslid Tom Van Autreve 
de erbarmelijke toestand van de weg aan. 
Het gewest vraagt al lang dat de gemeente 
de weg zou overnemen en vervolgens zou 
herstellen. Maar tot groot ongenoegen van 
de inwoners bleef het gemeentebestuur 
dit weigeren met als reden dat de 500 000 
euro, die het AWV (agentschap wegen en 
verkeer) daarvoor beschikbaar stelt, te 
weinig was. De N-VA twijfelde daar aan 
en onderzocht de kwestie. 

Wat bleek? AWV voorziet veel meer, 
namelijk een budget van 2,5 miljoen euro. 
Dat de gemeente, na het blootleggen van 

de juiste cijfers, nu plots toch instemt 
met de overname van de weg kan je op 
zijn minst opmerkelijk noemen. N-VA 
Kruishoutem verrichtte gelukkig degelijk 
opzoekwerk waardoor dit dossier niet 
langer in de kast blijft liggen.

Nog even wachten: Ondertussen heeft de 
stad Deinze zijn deel van de Deinsesteen-
weg al overgenomen van het gewest.  
Daar wordt de weg in 2018 onder handen 
genomen. In Kruishoutem starten de 
werken pas in 2020.

De uitkijktoren blijft
Na jaren van ongeoorloofde verwaarlo-
zing, dreigde het gemeentebestuur in juni 
van dit jaar zelfs met de afbraak van de 
uitkijktoren. Onder impuls van N-VA- 
gemeenteraadslid Tom Van Autreve werd 
een heus volksprotest ontketend.  
De Facebookpagina ‘De uitkijktoren moet 
blijven’ haalde snel meer dan 650 likes. 
En nog altijd gaf het gemeentebestuur 
geen signaal om de uitkijktoren te willen 
behouden. 

Maar N-VA Kruishoutem gaf niet op. 
Iedere gemeenteraad werd het dossier over 
de uitkijktoren terug op tafel gegooid. De 
N-VA- gemeenteraadsleden kregen van 
alle kanten lof voor hun inzet en moed. 

En plots wil de gemeente dan toch een 
budget van 45 000 euro vrij maken voor 
de heropbouw.

Nieuwjaars- 
receptie 2017
N-VA Kruishoutem nodigt u,  
uw familie, vrienden en  
sympathisanten uit op haar 
nieuwjaarsreceptie.

We verwelkomen u graag op 
zondag 29 januari 2017 in zaal 
‘Nocra’, Hovebroekweg 3, 9771 
Kruishoutem-Nokere.

Onze enthousiaste groep 
verwacht u vanaf 10.30 uur en 
verwent u graag met een hapje en 
een drankje.

U kan er gezellig 
bijpraten met 
ons bestuur 
en mandata-
rissen.

29 januari 2017 ‘Nocra’, Hovebroekweg 3, 9771 Kruishoutem- Nokere.
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Een blauwtje opgelopen
Het lijkt ongelofelijk, maar de blauwe zone in het centrum van Kruishoutem is nog maar goed en wel  
ingevoerd of men wil ze alweer afschaffen. Wat is er aan de hand?

Goede aanpak loont
Een blauwe zone invoeren, vraagt een goede voorbereiding 
en een juiste strategie. Volgens gemeenteraadslid Jan Herman 
zijn vier principes essentieel om een blauwe zone succesvol te 
maken:

	 Vroegtijdige aankondiging
 Behoud van voldoende parkeerplaatsen
 Toekennen van bewonerskaarten
 Een goede aanduiding van de blauwe zone

Onkunde schaadt
Toch moest dit gemeentebestuur deze goede raad weeral naast 
zich neerleggen. En wat blijkt nu? Amper zes maanden na de 
invoering, kondigt datzelfde gemeentebestuur al aan dat ze 
het gehad hebben met de blauwe zone. ‘Het centrum is een 
lege doos geworden’ zeggen ze nu. Kan je als gemeentebestuur 
duidelijker onkunde aantonen?

Nog een stap verder
En de waanzin stopt niet. Ondanks de afschaffing van de 
blauwe zone zullen er toch nog zes maanden lang vlijtig boetes 
uitgeschreven 

Is fusie Zingem en Kruishoutem eerlijk?
Ondertussen is er al heel wat geschreven over de mogelijke fusie tussen Kruishoutem en Zingem.  
Gemeenteraadslid Jan Herman stelt luidop de vraag waarom enkel een fusie met Zingem onderzocht wordt.

Fusie is onomkeerbaar
Een fusie is een beslissing die bepalend is voor de volgende 
jaren, ja zelfs decennia. Precies daarom moeten alle mo-
gelijke fusies vergeleken worden alvorens een voorkeur uit 
te spreken. “Bovendien mag  de inspraak van de inwoners 
absoluut niet ontbreken”, meent Jan Herman. “Een fusie is 
namelijk méér dan een financiële aangelegenheid. Het is 
een onomkeerbaar samenlevingscontract.”

Gebrek aan respect
En toch lapt een klein clubje, bestaande uit de burgemees-
ter en enkele schepenen, daar vierkant hun laars aan. Zij 
bepalen in het grootste geheim, puur op basis van politieke 
voorkeur, welke fusie er mogelijk komt. Zelfs de gemeen-
teraadsleden, toch ook ‘verkozenen van het volk’, wisten 
hier niets van. Deze manier van handelen onderstreept 
nog maar eens het totaal gebrek aan respect tegenover de 
bevolking. 

Een maat voor niets
De nieuwe fusiegemeente zal slechts 15 667 inwoners tellen. 
Dat is nog altijd een kleine gemeente. Daardoor is het 
vrijwel zeker dat bij een volgende (verplichte) fusieronde 
een veel ruimere versmelting nodig zal zijn waardoor deze 
huidige fusie een maat voor niets is. Dit getuigt alvast van 
weinig toekomstvisie.

Karreweg fungeert als racebaan

“N-VA wil oplossing voor bewoners”
Waarom blijft Kruishoutem elke oplossing voor de Karreweg blokkeren terwijl Zulte ter hulp wil schieten? 
Met deze vraag trokken de bewoners naar N-VA-gemeenteraadslid Jan Herman.

Ongehinderd plankgas geven
Een deel van de Karreweg loopt parallel met de E17. 
Een gedroomde tolvrije weg voor het zwaar verkeer. 
Bovendien zorgt het kaarsrecht profiel van de weg en 
de recente verbreding ervoor dat snelheidsduivels hier 
ongehinderd plankgas kunnen geven. Recente onge-
vallen illustreren de gevaarlijke situatie. De bewoners 
begrijpen maar niet dat ondanks hun jarenlange 
smeekbede niets gedaan wordt om deze weg veiliger te 
maken.

Beheer deelweg.
Dit deel van de Karreweg – tussen de Oudenaarde-
straat en de Sparrenstraat - is een deelweg die zowel 
door Zulte als door Kruishoutem wordt beheerd. 
Beide gemeenten moeten dus samen beslissen over 
o.a. de aanleg en het onderhoud van deze weg. De 
samenwerking tussen beide gemeenten loopt echter 
niet altijd gesmeerd.

Oplossingen:
“Deelweg of niet, alle bewoners hebben recht op een veilige 
straat”, vindt N-VA gemeenteraadslid Jan Herman. Hij legde 
daarom drie voorstellen op tafel:

	  Een snelheidsbeperking van 70 km/uur.
	  Een tonnagebeperking van 5,5 ton.
	   Verplaatsbare asverschuivingen (geschrankte bloem-

bakken of gelijkaardig).

Liever niets doen
Met die drie voorstellen trok Jan Herman naar beide gemeenten 
en peilde naar hun reacties:

  Voor Zulte is de snelheidsbeperking vanzelfsprekend, aange-
zien de gemeente al geruime tijd een algemene snelheidsbe-
perking van 70 km/uur heeft ingevoerd. Kruishoutem hinkt 
echter nog steeds achterop bij de invoering van snelheidszo-
nes. 

  De tonnagebeperking was voor Zulte bespreekbaar, maar 
kreeg toch geen fiat van Kruishoutem. Volgens de bevoegde 
schepen moeten er eerst nog tellingen gebeuren. Een vraag 
die al jaren geleden werd gesteld, maar nog steeds niet werd 
uitgevoerd! 

  De lang gevraagde verkeersremmers stonden bij ons al klaar, 
beweert men in Zulte. Maar op de laatste verkeerscommissie 
lag de gemeente Kruishoutem terug dwars waardoor alles in 
duigen viel. De burgemeester van Kruishoutem gaf daarop 
als uitleg: ‘Dat het beter was om niets te doen. Anders zou 
wellicht iedereen om verkeersremmers komen vragen.’

Ondanks de onbegrijpelijke houding van Kruishoutem zal Jan 
Herman blijven aandringen op een snelle oplossing. Ondertus-
sen rest er voor de bewoners maar één uitweg … De verkiezin-
gen in 2018!

  De bewoners van de Karreweg willen, na jarenlang smeken, nu een oplossing 
voor de gevaarlijke verkeerssituatie.

“Bewoners hebben 
recht op een veilige 
straat.”
Jan Herman
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U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

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
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Straat:
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