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Iedereen gevaccineerd!
Al bijna een jaar lang houdt het coronavirus ons in zijn greep. Vaccinatie biedt  
een uitweg uit alle restricties. Daarom roept onze schepen van Gezondheidszorg 
Hilde Nobels iedereen op om zich te laten vaccineren. Het is dé manier om onze 
vrijheid terug te winnen.

Alle inwoners van Laarne en Kalken 
zullen zich in de sporthal van provinciaal 
domein Puyenbroeck in Wachtebeke  
kunnen laten inenten tegen het corona-
virus. Dat is beslist binnen de eerstelijns-
zone Scheldekracht, waarin ook zeven 
andere gemeenten zitten.

Geen prik in Laarne of Wetteren
Het gemeentebestuur had dat liever 
dichter bij huis laten gebeuren. We stelden 
zaal Skala voor en deden er alles aan om 
onze inwoners te laten aansluiten bij het 
vaccinatiecentrum in Wetteren. Jammer 
genoeg bleken beide voorstellen organisa-
torisch niet haalbaar. Het zou de capaci-
teit van de beschikbare vaccinatielijnen 

overbelasten en de evenwichtige spreiding 
binnen de eerstelijnszones in de regio 
verstoren.

Vlot en veilig transport
De overheid staat in voor de vaccinaties 
en rekent erop dat iedereen de verplaat-
sing naar het vaccinatiecentrum maakt. 
Er wordt in heel Vlaanderen ingezet op 
eigen vervoer. Gebruik, net zoals bij een 
gewoon doktersbezoek, zoveel mogelijk 
uw eigen wagen. Of doe beroep op hulp 
van buren, vrienden of familie. Ten slotte 
zal er ook thuisvaccinatie zijn voor  
bedlegerige personen, personen met 
dementie of voor heel oude inwoners. 
Vaccineren: doen!

Beste inwoner

2020 was een uitzonderlijk jaar. 
Ondanks de moeilijke omstandigheden 
zagen we onze ondernemers,  
zorgverleners, werknemers,  
vrijwilligers en verenigingen het beste 
van zichzelf geven. Ook N-VA Laarne 
zat intussen niet stil. We toonden ons 
als een warme en actieve partij die  
gedreven verder werkt aan vooruitgang.

Zo maakten we afgelopen jaar werk 
van een zebrapad in het dorp van 
Laarne, de aanleg van een honden-
weide en de Roerdompbrug in de 
Kalkense Meersen. Het fietspad in de 
Provinciebaan werd voorzien van een 
nieuwe toplaag en onze sport- 
verenigingen zagen een nieuwe 
sporthal uit de grond rijzen.

Toch stond 2020 vooral in het teken 
van onze gezondheid. De N-VA volgde 
de coronasituatie op de voet en zorgde 
voor een beleid op mensenmaat. Laat 
ons, bijna één jaar na het uitbreken 
van het virus in ons land, vooruitblikken 
naar betere tijden. Alleen samen  
kunnen we deze strijd overwinnen. 
Heeft u in tussentijd nood aan een 
babbel of hulp? U kan op ons rekenen, 
ook in moeilijke tijden! Hou vol!

Maxime Hoogewijs
Voorzitter

Samen komen we erdoor!’
‘Nog even volhouden. 
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 8 februari.



Minister Demir op bezoek in de Kalkense Meersen
Op dinsdag 2 februari was het de World Wetland Day. De gemeente Laarne deed al heel wat inspanningen om het herstel van 
natte natuur op haar grondgebied mogelijk te maken. De Kalkense Meersen vormen een gedroomde locatie om dat beleid te 
illustreren. Daarom kwam minister Demir er eind januari op werkbezoek.

We doorkruisten samen het gebied samen met de fiets om een aantal 
van de lopende en geplande inrichtingswerken te inspecteren. Op  
het einde van haar bezoek duwde de minister letterlijk de vernatting 
van de Kalkense Meersen op gang. Met één druk op de knop werden  
de instellingen van het pompgemaal tussen de Schelde en de Kalken-
vaart aangepast. Op die manier blijft er voortaan meer water in de 
meersen staan.

Gebied in volle glorie herstellen
De Kalkense Meersen zijn met 600 hectare één van de laatste uit- 
gestrekte meersen langs de Schelde. De vernatting is de eerste stap 
om het gebied weer in volle glorie te herstellen en als klimaatbuffer te  
laten fungeren. Extreme weersomstandigheden, zoals overstromingen 
en droogte, zullen volgens klimaatmodellen in de toekomst alsmaar 
toenemen. Draslanden werken als een spons, ze houden overtollig 

regenwater vast en geven het langzaam weer af in drogere periodes.

Regiovorming: Laarne bij Dendermonde en niet bij Gent?
De Vlaamse Regering keurde in oktober vorig jaar de conceptnota ‘regiovorming’ van minister Somers goed. Daardoor zal 
Vlaanderen worden ingedeeld in dertien regio’s. Die regio’s zijn groeperingen van gemeenten, die niet per se overlappen met de 
al gekende arrondissementen.

Regio’s worden ingevoerd om onderling overleg van burge-
meesters aan te moedigen en vooral samenwerkingsverbanden 
te optimaliseren. Laarne is voorlopig toegewezen aan de regio 
Dendermonde. Een opdeling in de regio Gent is dus in principe 
nog steeds mogelijk. De gouverneur zal binnenkort een advies 
formuleren op basis van de input van alle burgemeesters.

Iedereen binnen onze N-VA-fractie is het erover eens dat we de 
discussie over regiovorming toekomstgericht moeten benaderen. 
De juiste regio is diegene waarmee we kunnen samenwerken om 
belangrijke beleidsdomeinen samen aan te pakken. Vanuit die 

gedachtegang lijkt de regio Gent in onze ogen een betere keuze. 
Dat is zeker geen beslissing tégen Dendermonde, maar veel van 
onze inwoners trekken nu eenmaal sneller richting  
Gent om naar school te gaan, te werken of  
zich medisch te laten verzorgen.

Benieuwd naar de beslissing van de  
Vlaamse Regering? Hou dan zeker  
onze Facebookpagina in de gaten.

Jasmien Jaques
Fractievoorzitter

 Onze schepen van Milieu Frank Janssens samen met Vlaams 
minister Zuhal Demir.

laarne@n-va.be
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Eén zwaluwtil maakt de lente wel
Na een jaar vol somber coronanieuws, kijkt iedereen 
meer dan ooit uit naar de lente. En wat geeft ons een 
heerlijker lentegevoel dan vrolijk kwetterende en  
zwevende zwaluwen?

Momenteel kunnen onze inwoners al jaarlijks een subsidie 
aanvragen voor de bewoonde nesten van huis- en boeren-
zwaluwen en voor het aanbrengen van nestvoorzieningen 
voor de gierzwaluw. N-VA Laarne-Kalken gaat echter nog 
een stapje verder: we gaan een zwaluwtil aan het Vaartplein 
plaatsen. We kozen voor die locatie na overleg met Regio-
naal Landschap Schelde Durme en Natuurpunt. Rond het 
Vaartplein broedt nog een kleine kolonie huiszwaluwen, 
maar hun nestmogelijkheden verminderen jaar na jaar 
door de renovatie van omliggende woningen en schuren.

Plaats voor bijna honderd nesten
Op de til, die zes meter hoog is, gaan we 20 volle en 20 
halve nesten monteren. We voorzien ook 50 plaatsen voor 
zwaluwen die volledig zelf hun nest kunnen bouwen. Na 
onze actieve rol bij het project van de Roerdompbrug over 
de Kalkenvaart, is dit alweer een mooie realisatie voor onze 
Kalkense Meersen. Dat is en blijft één van de uithangborden 
van onze prachtige gemeente.

En nu maar hopen op een stralende lente met een heuse 
zwaluw-babyboom!

Prijs voor startende ondernemer
Met zijn vele zelfstandigen, kmo’s en grote ondernemingen toont 
Vlaanderen aan dat het nog steeds een ondernemende regio is. 
Startende bedrijven zorgen voor de jobs van morgen. De N-VA wil 
ondernemingen dan ook volop ondersteunen en kansen geven. 
Ook in Laarne en Kalken vinden we ondernemen belangrijk. 
Daarom zetten we graag jaarlijks iemand in de bloemetjes. Dit jaar 
hoefden we de bloemen niet te ver zoeken, want de prijs voor  
startende ondernemer ging naar Tom Braeckman van tuin- 
centrum Braeckman. Veel succes, Tom!

OCMW helpt u door de coronacrisis
Het zijn lastige tijden, zowel op sociaal als financieel vlak. 
Voor iedereen die door de coronacrisis in een moeilijke  
periode terechtkomt, staat de deur van het sociaal huis open. 
Eén van onze maatschappelijk werkers bekijkt graag welk 
soort steun bij u past. Aarzel niet om een afspraak te maken 
via 09/365 46 90.

N-VA Laarne-Kalken zorgt voor nieuwjaarsreceptie van Slaatje Praatje
Net als alle andere evenementen, sneuvelen ook de nieuwjaarsrecepties omwille van de veiligheidsmaatregelen. Ook voor Slaatje 
Praatje, de sociale kruidenier, was dat intussen een jaarlijkse traditie.

Als alternatief stelden ze dit jaar aperitiefpakketjes samen.  
Op 22 december, vlak voor kerst, werden die verdeeld. 
N-VA Laarne-Kalken steunde het initiatief met de  
opbrengst van ons eetfestijn-aan-huis. Voor iedere 
maaltijd die genuttigd werd, schonken we 1 euro aan 
Slaatje Praatje. Zo’n nobele en warme organisatie  
steunen we met alle plezier!

Lucas Van Damme
Bestuurslid

 Schepen van Dierenwelzijn en Milieu Frank Janssens 
op de locatie van de toekomstige zwaluwtil.

 N-VA’ers Maxime Hoogewijs en Frank Janssens met de gelukkige winnaar.

www.n-va.be/laarne
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid. 
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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