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N-VA Ternat wenst u een 
hartverwarmend 2016

TERNAT

Het mag duidelijk zijn dat de aanpak 
van het voorbije jaar niet voor herha-
ling vatbaar is. Het mag ook duidelijk 
zijn dat de N-VA voor Ternat een 
andere visie heeft dan de meerderheid. 
Wat willen wij? Wat hoopt ook de 
meerderheid van de Ternatse inwoners 
volgens ons?

Wij willen samen met alle inwoners 
een masterplan opstellen dat de krijt-
lijnen tekent voor een veilige maar ook 
vlotte mobiliteit in Ternat. Wij willen 
een mobiliteitsplan voor álle vervoers-
middelen in plaats van een onwerkbaar 
STOP-principe (Stappers – Trappers – 
Openbaar vervoer – Personenwagens) 
aan alle inwoners op te dringen. Elek-

weg te pesten. 

Wij hebben geen boodschap aan te 
lege en te lange bussen 

tijde alle dorpscentra vlot én veilig kan 
bereiken. We betalen er tenslotte met 

Wij willen vlot verkeer op de hoofd-
wegen zodat sluipverkeer automatisch 
verdwijnt. Daarom willen wij alle 
Ternatse wegen categoriseren en de vol-
ledige voorrangsregeling herbekijken. 

-

en een lange termijn actieplan opstellen 
met prioritaire middelen om aankopen 

en/of onteige-

nodig. 

Wij willen aan 
elke school een 
veilige varia-
bele zone 30. Wij 

-

op de hoofdwegen een vlotte en gepaste 
snelheid mogelijk is. 

Wij willen voor alle hoofdwegen een 
strikt parkeerplan in plaats van de 

-
bare weg is geen onbeperkte openbare 

en wagens voldoende beveiligde par-
kings aanleggen in alle Ternatse centra 
en aan de beide stations. Vrachtwagens 
horen niet te parkeren op de openbare 
weg, daarom willen wij aan het E40 op-
rittencomplex eindelijk veilige vracht-
wagen en carpool parkings. 

Wij willen dat Ternat eindelijk aan het 
stuur gaat zitten om de globale mobili-
teit van de Assesteenweg aan te pakken, 

AW&V, provincie, Vlaamse overheid, 
Infrabel, NMBS en federale overheid. 
De gelatenheid en de passiviteit heeft 

www.n-va.be/ternat

In 2016 zijn er opnieuw bestuurs-

verkiezingen en gaat N-VA Ternat 

op zoek naar een nieuw bestuur dat 

de gemeenteraadsverkiezingen van 

2018 zal moeten voorbereiden.

Heb je interesse in politiek en in het 

bestuur van onze gemeente? Wil je 

zelf je steentje bijdragen voor een 

goed bestuur voor Ternat? Zit je vol 

goede ideeën voor een aangenaam, 

leefbaar en veilig Ternat en wil je 

iets doen met die ideeën? Dan is dit 

je kans. In het voorjaar van 2016 

verkiezen alle Ternatse N-VA-leden 

een nieuw bestuur! Heb je interesse 

of vragen hierover, geef dan een 

seintje aan: 

kristof.deleeuw@n-va.be
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Aan het stuur voor globaal mobiliteitsplan



ternat@n-va.be

Vandenhende de plaats innemen van Pieter Semal, die samen met Sofie De Vos de partij de voorbije drie jaar 

“Als Ternat haar ecologische voet-“Als Ternat haar ecologische voet“Als Ternat haar ecologische voet
afdruk wil beperken, moet het ook 
elektrische laadpalen installeren”,  
zegt N-VA-gemeenteraadslid Rony 
De Backer.

-

faciliteiten komen voor groenere 

Ternat streeft naar het beperken van 

-

geweigerd, maar de laadpalen voor 
elektrische wagens werden wel weer-

hopen dan ook dat de meerderheid 

Enkele maanden geleden werd er een 

de markt, maar sinds de start van het 

-
-

gen risico oversteken. Tot op de dag 
-
-

gokken en rennen voor je leven.

-

het derde voorval op korte tijd waar 

aannemer is te gemakkelijk en is voor 

-

Wissels in OCMW-raad en AGB 

Laadpalen in Ternat

Jong N-VA bezorgd over nog steeds ontbrekende wegmarkeringen 
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Rony De Backer

Gemeenteraadslid

Dimitri Vandenhende en Arno Van  

Bleyenbergh, Jong N-VA



-
de dagen is het belangrijk om je kinderen of kleinkinderen veilig naar 

-
heid verhoogt steeds de veiligheid!

kristof.deleeuw@n-va.be en wij 

www.n-va.be/ternat

Na drie jaar maakt N-VA Ternat 
voorzitter Kristof De Leeuw een 
tussentijdse evaluatie van het Ter-
natse bestuur.

-
len en ad-hoc beslissingen nemen 
om een probleem snel-snel op te 

-
visie.

van Ternat een potje van ge-

beslissing om de meerderheid 
te depanneren. Toch blijft hij de 

3.  Ternat heeft nog geen enkel 

fietspad aan de stationsparking 
dat bovendien langs beide kanten 

-
ning niet tijdig werd aange-
vraagd.

-
der de overlast van de Assesteen-

Overleg met alle betrokken partij-

en kreeg tijdens de gemeenteraad 
van oktober de belofte op beter-
schap door de oprichting van een 

gerenoveerd wordt en dat de 

plek krijgt, maar het blijft een 
feit dat er voor veel broodnodige 
investeringen onder andere in de 

-

en vaak verloederd bij liggen. Als 

werd er opgeroepen tot samen-

oppositie. De meerderheid schiet 
hier nog steeds flagrant te kort 
door veel belangrijke dossiers 

mogelijk pottenkijkers in de 

samenwerking.

Putjes vullen en hopen op verandering

Gratis hesjes voor Ternat
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Kristof De Leeuw, voorzitter

Uw N-VA-mandatarissen 
Sven De Paepe 

Fractievoorzitter, gemeenteraadslid, lid Raad van bestuur AGB, 

sven.depaepe@n-va.be, 0476 67 44 22

Nele Vandenbulcke

Gemeenteraadslid, nele.vandenbulcke@n-va.be, 0473 47 20 80

Rony De Backer

Gemeenteraadslid, rony.debacker@n-va.be, 0477 27 16 75

Hilde De Backer

Gemeenteraadslid, hilde.debacker@n-va.be, 0476 78 87 81

Sofie De Vos

OCMW-raadslid, sofie.devos@n-va.be, 0497 55 07 39

Dimitri Vandenhende (vanaf 2016)

OCMW-raadslid, dimitri.vandenhende@n-va.be, 0472 27 63 92

Pieter Semal (vanaf 2016)

Lid Raad van bestuur AGB (Autonoom Gemeentelijk Bedrijf), 

pieter.semal@n-va.be, 0495 49 87 57




