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Vernieuwde kerk Hundelgem ingehuldigd
13 september 2017 was een dag waar lang naar uitgekeken werd. Het werd een dag met een stralende zon en 
veel blije gezichten.

Na lang en constructief overleg tussen kerkraad, school en 
Erfgoed Vlaanderen werd een prachtig initiatief uitgevoerd en 
afgewerkt. En hoe! Een plan met visie én met een warm hart voor 
ons, de Zwalmse bevolking, en ons erfgoed. Een uniek staaltje 
van hoe men met goede wil én samenwerking een Zwalmse kerk 
kan restaureren en er een sociaal verantwoorde nevenbestem-
ming aan kan geven. 

Onze Vlaamse minister-president, Geert Bourgeois, bevoegd 
voor onroerend erfgoed, kwam persoonlijk de vernieuwde kerk 
van Hundelgem inhuldigen. Ook Monseigneur Van Looy nam 
het woord, en was zichtbaar verheugd de kerk te mogen over-
dragen in de handen van onze kinderen. Het hartverwarmend 
optreden van de kleuters van de Vrije Bassischool Hundelgem 
werd beloond met een denderend applaus van alle aanwezigen.

N-VA steunt prachtig project 
N-VA Zwalm steunt én ondersteunt dit prachtige project ui-
teraard. Wij kunnen er met hart en ziel achterstaan. Het dient 
immers het algemeen belang, net zoals de andere verwezenlij-
kingen van N-VA Zwalm vanuit de oppositie: het vrijwaren van 
het dorpsgezicht van Rozebeke, de heraanleg van de Zottegemse-
steenweg, nieuwe fietspaden ...  

Als het van ons afhangt, wordt dit lijstje 
nog langer. We blijven namelijk op onze 
hoede. Staat ook het mooie dorpsge-
zicht in Nederzwalm onder druk?

Ben Weyts investeert in fietspaden in Zwalm
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) 
verhoogt het investeringsbudget voor de fiets naar 
een historisch hoog niveau – en dat gaan we ook in 
Zwalm merken.
Nog in deze bestuursperiode (tot 2019) is er 1,45 miljoen euro 
Vlaams geld vastgelegd voor nieuwe fietspaden, voorbereidende 
studies en onteigeningen voor toekomstige fietsprojecten in 
Zwalm. 

“Geweldig nieuws voor de fietsers”, zeggen Freddy Huyghebaert, 
voorzitter van N-VA Zwalm en N-VA-gemeenteraadslid Louis 
Ide. “Fietsen zal dankzij deze Vlaamse investering niet alleen 
vlotter verlopen, maar ook veiliger.” 

  Freddy Huyghebaert 
voorzitter N-VA Zwalm

Willy Schiemsky erevoorzitter p. 2 en 3 Geert Bourgeois huldigt kerk in p. 2
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Geert Bourgeois huldigt  
gerestaureerde kerk in
Geert Bourgeois, de minister-president van Vlaan-
deren, bevoegd voor erfgoed, kwam speciaal tot in 
Hundelgem om er de gerestaureerde kerk te her-
openen. Voor wie er niet bij kon zijn, citeren we 
graag enkele passages uit zijn toespraak.

“Het gebeurt niet elke dag dat een dorpskerk waar er geen ere-
dienst meer is, opnieuw opengaat. Omdat het oorspronkelijke 
‘gebruik’ van het kerkgebouw – het bijwonen van misvieringen 
– in Vlaanderen drastisch is teruggelopen, blijven vele paro-
chiekerken vaak ongebruikt achter. Dit kan niet de bedoeling 
zijn. De kerk van Hundelgem is een van de tien (van de in 
totaal twaalf) Zwalmse kerken die niet meer voor de eredienst 
gebruikt wordt. Maar ook al wordt deze kerk niet meer ge-
bruikt voor de eredienst, het blijft een stuk waardevol erfgoed. 
Het is een deel van onze geschiedenis.”

“Het doet mij dan ook veel plezier dat de kerkraad deze pas ge-
restaureerde Sint-Amanduskerk (daken, gevels en ook gedeelte-
lijk binnenin) eerder al ter beschikking stelde van de school als 
stille ruimte voor vieringen en als turnplaats voor kleuters.”

“De opening van de kerk van Hundelgem is niet de enige reden 
waarom we vandaag in Zwalm zijn. U weet dat ik het erfgoed 
van Zwalm een warm hart toedraag. Zo beschermde ik begin 
dit jaar definitief het dorpsgezicht van Rozebeke en gaf ik een 
premie voor de restauratie van de Sint-Margarethakapel van 
Wijlegem.”

Orgel beschermd
“Vandaag mag ik ook voor de kerk van Dikkele heuglijk nieuws 
melden. Ik kan met trots aankondigen dat het schitterende 
19de-eeuwse Vereecken-orgel zal worden beschermd. Het zal 
een mooie aanwinst zijn voor het beschermde, historische 
patrimonium dat Vlaanderen rijk is. Want het orgel is in zijn 
geheel op ambachtelijk manier gebouwd, zoals de bekende 
Van Peteghem-orgels, terwijl prefabricatie eigenlijk al bestond. 
Niet zo in Dikkele. Het orgel in de Sint-Pietersbandenkerk van 

Dikkele toont aan dat het rurale Vlaanderen tot laat in de 19de 
eeuw bleef vasthouden aan oudere, oerdegelijke, ambachtelijke 
orgelbouwprincipes die op dat ogenblik elders in het land als 
ouderwets beschouwd werden.”

Tijdens de plechtigheid stonden de kinderen centraal. Ook 
voor hen had Geert Bourgeois aandacht: 
“Beste meisjes en jongens, ik weet dat jullie te weinig plaats 
hebben in jullie school om te turnen. Ik denk dat jullie het 
bijzonder fijn zouden vinden, mochten jullie hier voortaan elke 
week met de juf kunnen komen bewegen. Jullie wensen om 
hier ook vieringen te houden, die jullie bij de kerkhaan hebben 
gestopt, toen die terug werd geplaatst, zijn me ter ore gekomen. 
Ik hoop dat ze mogen uitkomen.”

  N-VA-gemeenteraadslid Louis Ide, Matthias 
Diependaele en Geert Bourgeois waren aanwezig 
bij de inhuldiging van de kerk van Hundelgem.

Willy Schiemsky erevoorzitter
Onlangs werd Willy 80 en dat vond hij een mooie 
leeftijd om de actieve politiek aan de jongere  
generaties over te laten. Uit dankbaarheid voor 
zijn vele jaren actieve inzet benoemde het bestuur 
van N-VA Zwalm hem unaniem tot erevoorzitter. 
Dit werd uitgebreid gevierd in de Poezenelle.  
Ook Bart De Wever is Willy’s inzet niet ontgaan, 
hij sprak een persoonlijke videoboodschap in.  
Hier enkele fragmenten.
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  Commotie in de gemeenteraad. De 
kerkraad van Hundelgem verstuurde 
op 17 augustus een uitnodiging voor 
de opening van de kerk van Hundel-
gem naar alle gemeenteraadsleden, 
schepenen en burgemeester. Blijkbaar 
bereikte de brief de schepenen en bur-
gemeester pas op 31 augustus. Waarom 
de brief zo lang op het gemeentehuis 
bleef ‘hangen’ is een raadsel. Dat de 
gemeenteraadsleden niet op de hoogte 
waren, had volgens een schepen vol-
gende reden: “het gemeentehuis is geen 
brievenbus voor de gemeenteraads-
leden en dus stuurt men dergelijke 
correspondentie in het gemeentehuis 
niet door.”

   De fractie van N-VA Zwalm stelde 
voor om de verkoop van de kerk  
van Paulatem op te schorten en de 
kapel van Wijlegem als ‘open kapel’ 
te houden. De ligging van de kapel is 
ideaal voor een moment van bezinning 
als men de fietsroute even verlaat. De 
kapel zou opengesteld kunnen worden 
als open kerk voor het publiek. De 
meerderheidspartijen stemden ons 
voorstel weg.

  N-VA Zwalm stelde voor dat de 
kerkraad Hundelgem, het schoolbe-
stuur, het bisdom en de het schepen-
college samen zouden bekijken hoe de 
kerk in nevenbestemming kan wor-
den overgedragen aan de school. Zo 
zouden ook de vele Zwalmse kinderen 
gebruik kunnen blijven maken van de 
kerk. Dit voorstel werd door de meer-
derheidspartijen weggestemd.

  Op de gemeenteraad van september 
werd een waarnemend gemeentesecre-
taris aangeduid, waardoor de geweste-
lijk financieel beheerder de zaken voor 
Zwalm zal waarnemen. Samen met het 
vertrek van een aantal ambtenaren, 
is dit voor de N-VA aanleiding om 
eens te bekijken wat er aan de hand is. 
In een eerdere gemeenteraadszitting 
kreeg het schepencollege de bevoegd-
heid personeel. Er werd toen afgespro-
ken dat het college jaarlijks verslag zou 
uitbrengen. Het is dus niet zo uitzon-
derlijk om de personeelsproblematiek 
eens van naderbij te bekijken met de 
hele gemeenteraad, door een stand van 
zaken op te maken van wie er vertrok-
ken is, wie er in ziekteverlof is, hoe dit 
opgevangen wordt, welke langeter-
mijnvisie er is enzovoort. Dit voorstel 
werd unaniem goedgekeurd.

  De begraafplaats van Sint-Anna,  
Rozebeke wordt vaak bezocht. Vaak 
willen mensen in stilte even bezinnen. 
Alleen zijn er geen banken voorzien 
om eens tot rust te komen. De N-VA 
stelde voor een aantal banken aan 
te schaffen die zowel net buiten het 
kerkhof (door wandelaars) als binnen 
het kerkhof (door de bezoekers van 
het kerkhof) gebruikt kunnen worden. 
De banken zouden eventueel in de 
toekomst elders ook nog inzetbaar zijn. 
Dit werd door de meerderheidspartijen 
weggestemd.

Uit de gemeenteraad

“Bij gemeenteraadsverkiezingen was Willy meerdere malen 
kandidaat en hij heeft zelfs in half mandaat in de OCMW-raad 
gezeteld. Willy maakte het annus horribilis 2000 mee en dankzij 
hem hebben de weinige getrouwen toen standgehouden.”

“Onder andere op vraag van Willy werd een overkoepelende 
afdeling opgericht, omdat de verschillende afdelingen te klein 
waren om afzonderlijk te blijven bestaan en zo werd toenadering 
gezocht tot de afdeling Zottegem. Willy was een van die trekkers 
die ingezien had dat we enkel op die manier konden overleven.”

“Later schaarden zich meer en meer mensen achter de N-VA. 
Daar waar aanvankelijk nog veel met Zottegem werd samen-
gewerkt, begon Zwalm zelfstandiger te functioneren. In 2012 

stond Willy opnieuw op de lijst voor N-VA Zwalm en behaal-
den we twee gemeenteraadsleden. Voor het eerst zetelden twee 
Vlaams-nationalisten in de gemeenteraad van Zwalm. Ook bij al 
onze acties (spaghettifestijnen, zwerfvuilacties, winterwandelin-
gen) konden we steeds op Willy rekenen.”

“Willy wordt erevoorzitter van N-VA Zwalm. Dat betekent dat 
hij op de hoogte gehouden blijft van alle vergaderingen en als 
hij zin heeft, woont hij die bij. Niets moet, alles mag. Hij is meer 
dan welkom. Laat dit een blijk van oprechte dankbaarheid zijn 
voor de ettelijke jaren werk ten dienste van onze Vlaams-natio-
nale ideologie.”

Zonder Willy was dat alles nooit mogelijk geweest.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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