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Beste inwoner

De zomervakantie staat voor de deur. Na 
een jaar van sociale afstand en lockdown 
breekt het rijk van de vrijheid aan. Onze 
vaccinatiecampagne kende een moeizame 
start, maar kwam intussen op kruissnel-
heid. Zo goed als alle inwoners die een 
uitnodiging ontvingen, lieten zich ook 
vaccineren. We mogen terecht trots en 
dankbaar zijn om zoveel burgerzin in onze 
gemeente.

De afgelopen maanden werd ook duidelijk 
hoe belangrijk een warme buurt is. Een 
babbeltje met de buren? Het maakt een 
wereld van verschil. We hopen dat onze 
postkaarten voor ‘de Dag van de Buren’ 
een aanzet waren. Want bouwen aan een 
warme gemeente doen we samen. De 
coronacrisis deed de politiek intussen niet 
stilstaan. Zo maakten we werk van een 
BMX-parcours en een calisthenicspark op 
de site Kruisen-Kouter. Het ontwerp voor 
de totaalrenovatie van school De Windwijzer 
Laarne mét Initiatief Buitenschoolse 
Kinderopvang (IBO) kreeg vorm, zodat 
onze schoolgaande jeugd in september 
2022 kan starten in een nieuwe en 
toekomstgerichte schoolomgeving. 

We tekenden in op het Charter ‘Toegan-
kelijke Bushaltes’ en met een regenboog-
actie in de scholen maakten we duidelijk 
dat iedereen in onze gemeente welkom 
is. Met de N-VA mee aan het roer, zien we 
vooruitgang op het terrein. U kan op ons 
rekenen.

We wensen u een fi jne 
zomervakantie toe!

Maxime Hoogewijs
Voorzitter

Jasmien Jaques nieuwe 
N-VA-schepen
Frank Janssens legt op 31 juli 2021 zijn mandaat neer als schepen voor de N-VA 
in Laarne. Hij doet dat omwille van familiale redenen.

Frank Janssens: “Het was 
een eer om bijna negen jaar 
mandataris te zijn voor de 
N-VA. Eerst als gemeente-
raadslid en sinds 2019 ook 
als schepen. Ik heb beslist 
om de fakkel vol vertrouwen 
door te geven aan jong 
talent.”

N-VA Laarne-Kalken 
draagt huidig fractie-
voorzitter Jasmien Jaques 
voor als nieuwe schepen. 
“Ik kijk er enorm naar uit om te starten als nieuwe schepen. Als fractievoorzitter 
werkte ik al mee aan de voorbereiding van de dossiers. Volledig nieuw zal het dus 
niet zijn voor mij. De volgende weken zal ik me goed voorbereiden zodat ik er 
vanaf september volledig voor kan gaan”, vult Jasmien aan.

Dat betekent dat de gemeenteraad van 24 juni 2021 meteen de laatste is voor 
Frank. Afdelingsvoorzitter Maxime Hoogewijs: “Het afdelingsbestuur van N-VA 
Laarne-Kalken bedankt Frank voor zijn jarenlange en onverdroten inzet voor de 
partij. Net als voor zijn bereikbaarheid naar de burger toe en zijn dossierkennis. 
We wensen Jasmien heel veel succes als nieuwe schepen in onze mooie gemeente”, 
besluit Maxime.

Zondag 29 augustus: eetfestijn
Naar goede gewoonte organiseert de N-VA haar jaarlijkse eetfestijn op de 
laatste zondag van augustus. Door de coronamaatregelen is het ook dit jaar een 
editie ‘in uw kot’. U kan de maaltijd afhalen, of we bezorgen die bij u aan huis. 

Kaarten bestellen kan bij onze bestuursleden. Er is keuze 
tussen een noothammetje, koude visschotel, varkens-
brochette of vegetarische lasagne (18 euro per persoon) en 
voor de kleinsten zijn er balletjes in tomatensaus. Daar-
naast voorzien we ook diverse dranken en desserten.

laarne@n-va.be N-VA Laarne-Kalkenwww.n-va.be/laarne

Laarne-Kalken De Uil
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Samen sterk in Laarne!
Al meer dan vijftien maanden heeft een akelig virus de wereld 
in zijn macht. In Laarne proberen we, net zoals anders, zo goed 
mogelijk voor onze inwoners te zorgen.

Het was vorig jaar een enorme uitdaging om te zorgen voor onze 
zorgverleners, voor zij die voor ons zorgen. Als schepen van  
Gezondheidszorg was het één van mijn prioritaire bekommer-
nissen om beschermingsmateriaal te voorzien voor onze zorg-
verleners. Ik was vereerd en blij om tijdens de dag van de zorg uit 
volle borst ‘ik hou van u’ te kunnen meezingen.

Trots op de Laarnenaar
Mijn dankbaarheid is groot voor alle zorgverleners, maar zeker 
ook voor u. Al onze Laarnenaars hebben hun verantwoordelijk-
heid genomen. Samen met het ganse gemeentebestuur ben ik 
trots op al onze inwoners. Dankzij uw inzet waren er geen grote 
uitbraken in Laarne en behielden we de controle. Binnen de 
eerstelijnszone ‘Scheldekracht’ werkten we hard aan het  
operationeel krijgen van twee vaccinatiecentra. Zodra de vaccins 
beschikbaar waren, vlogen we erin en het gaat vooruit. Al onze 
65-plussers zijn inmiddels gevaccineerd.

Prikambassadeur
Onze Vlaamse feestdag op 11 juli is ook de mijlpaal voor de 
inenting van alle 18-plussers. Het vaccin beschermt ons en 
zorgt ervoor dat we niet zwaar ziek of gehospitaliseerd worden. 
Vaccinatie is de deur naar onze vrijheid en een uitdaging voor de 
volgende leeftijdsgroepen. Het is een kwestie van gezond  
verstand. Wilt u daartoe uw steentje bijdragen, word dan  
prikambassadeur. Alle info op www.prikambassadeur.be.

Iedereen welkom in Laarne
Als schepen van Gelijke Kansen is het mijn grote bekommernis 
om iedereen te laten voelen dat men daadwerkelijk welkom is in 
Laarne. We kozen voor een bewustmaking die meer is dan zeven 
kleuren tussen de witte lijnen van een zebrapad. Onze jeugd is 
de toekomst en daarom steunen wij volop de regenboogactie via 
de scholen. Alle schoolkinderen ontvingen stoepkrijt om een 
regenboog te tekenen op oprit, voetpad, soms een muur. De flyer 
#iedereenwelkominlaarne gaf meer uitleg. Meer dan zeshonderd 
ambassadeurs zorgden zo bij ouders, grootouders en buren voor 
bewustmaking voor homo- en transfobie. 

En in de vele jaren dat ik gemeente- en OCMW-raadslid ben 
en nu schepen van Sociale Zaken en Wonen, wil ik mijn wens 
waarmaken om ook in Kalken nieuwe woningen te realiseren op 
de site aan ons prachtige woonzorgcentrum Hof ten Kouter.

Calisthenicspark en BMX-parcours aan 
Kruisen-Kouter
Misschien merkte je het gloednieuwe calisthenicspark aan de site 
Kruisen-Kouter al op. Het park kent intussen vele bezoekers en 

is een schot in de roos 
voor sportief Laarne en 
Kalken. 

Voor wie zich afvraagt 
waar het over gaat: bij  
calisthenics wordt je 
lichaam getraind via 
kracht- en conditieoefenin-
gen, maar worden er geen 
gewichten gebruikt. Ideaal 
dus om in de frisse buiten-
lucht je spieren te trainen. 
Bent u er ook klaar voor? 

Voor wie liever fietst, is op 
de site ook een BMX-terrein 
aangelegd. Voor elke sporter 
wat wils dus!

Een erkenning voor ons  
zorgpersoneel
Het afgelopen jaar hebben de zorgmedewerkers van onze 
woonzorgcentra getoond stille helden te zijn. We overhandigden 
hen op de Dag van de Zorg een Gele Giraf, een prijs die ze 
verdienen omdat ze elke dag opnieuw hun nek uitsteken voor 
onze ouderen. Proficiat en bedankt voor jullie inzet!

 N-VA’ers Hilde Nobels en Maxime Hoogewijs overhandigden het 
cadeautje.

 Hilde Nobels, schepen van Sociale Zaken, Gelijke Kansen en Wonen.

laarne@n-va.be
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Eigen Dak bouwt en 
renoveert
Eigen Dak, de sociale woonmaatschappij uit onze regio, tracht 
jaarlijks haar woningbestand te herwaarderen door ongeschik-
te woningen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of te 
slopen en te vervangen door nieuwe huizen.

Zo is er vastgesteld dat de zes bungalowwoningen (nummers 23 
tot 33) in de Hoogstraat in Laarne niet meer aangepast zijn aan 
de hedendaagse normen en vereisten. Men voorziet een vervan-
gingsbouwproject. Op die plek komen nu drie duowoningen. Het 
worden drie woningen met één slaapkamer op het gelijkvloers en 
daarboven duplexen met twee slaapkamers.

Ook staan er bij andere sociale woningen renovatiewerken op til. 
Oude verwarmingstoestellen worden vervangen door een CV op 
aardgas en elektrische installaties worden vernieuwd. In sommige 
woningen is ook de keuken en de badkamer aan vervanging toe. 
Op die manier speelt Eigen Dak, samen met onze gemeente, in op 
het recht op menswaardig wonen.

Verlenging hart-onder-de
riembonnen
Om de lokale ondernemers die hun zaak verplicht moesten 
sluiten te steunen, bracht het gemeentebestuur vorig jaar de 
hart-onder-de-riembon uit.

Met de verkoop van de 
HODR-bonnen worden inwo-
ners gestimuleerd om lokaal te 
kopen. Omdat een groot aantal 
ondernemingen langer dan 
voorzien gesloten bleven, werd 
beslist om de geldigheids-
datum van de bonnen te ver-
lengen tot 31 december 2021. 
Zoekt u een handelaar, een 
zorg,- of een dienstverlening? 
Neem dan zeker eens een kijkje 
op www.madeinlaarne.be.

Toegankelijke bushaltes 
voor iedereen 
Mensen met een beperking of ouderen die slecht ter been 
zijn, moeten zich ook met het openbaar vervoer kunnen 
verplaatsen. Het toegankelijk maken van tram- of 
bushaltes is daarvoor cruciaal. Ook in Laarne engageren 
we ons daarvoor.

Met het ‘Masterplan toegankelijke haltes’ wil Vlaanderen 
de toegankelijkheidscijfers verhogen. Een onderdeel van 
het masterplan is een charter dat de gemeente Laarne heeft 
ondertekend en waarmee we ons engageren om de bus-
haltes beter toegankelijk te maken voor mensen met een 
motorische of visuele beperking. Basisbereikbaarheid geldt 
immers voor iedereen, jong en oud, onder alle omstandig-
heden, met of zonder handicap. Mobiel zijn is essentieel om 
het eigen leven kwaliteitsvol uit te bouwen en te beleven.

Ambitieus, maar haalbaar
In dit masterplan zitten een aantal ambitieuze, maar haal-
bare doelstellingen zodat ook de haltes langs de gemeen-
tewegen een sprong voorwaarts kunnen maken. Door de 
ondertekening draagt onze gemeente actief bij aan een 
inclusieve mobiliteit en verklaart ze om bij elke investering 
in openbare infrastructuur na te gaan dat de toegankelijk-
heid verzekerd is. Zo kan iedereen comfortabel, veilig en 
duurzaam mobiel zijn. De Vlaamse overheid engageert zich 
van haar kant om een aantal steunmaatregelen te voorzien, 
zoals een subsidie per toegankelijk aangelegde halte en 
coaching.

“Door het voorzien van verhoogde perrons en geleidetegels 
kunnen niet alleen mensen met een beperking, maar ook 
ouderen, of zelfs jonge ouders met kinderwagens comforta-
beler en veiliger op de bus”, zegt schepen Frank Janssens.

Gemeenteraadslid Marianne Matthys 
bij de woningen in de Hoogstraat

Schepen van Mobiliteit zette Frank Janssens 
zich in voor toegankelijke bushaltes.

Ondervoorzitter Steven Wybaillie

www.n-va.be/laarne
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 94 
nieuwe bossen in
Oost-Vlaanderen.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.

014229


