
Omdat we Vlamingen zijn

We zijn trotse Vlamingen. Het is 
goed om in een sterk Vlaanderen 
te wonen. Omdat we ons hier 
goed voelen, omdat we hier thuis 
zijn. We leven in het prachtige 
landschap van de Vlaamse Arden-
nen, met zijn mooie glooiingen, 
groene weides en beboste toppen.

Ook in onze Vlaamse stad Ronse 
- met zijn cultureel erfgoed, 
bruisend handelscentrum en 
aangename parken en pleinen - 
vertoeven we graag. Hier kunnen 
we ons ontplooien, wonen, 
werken en genieten. En dat doen 
we al vele eeuwen als Vlamingen. 
We zijn trots op de grond van 
onze voorouders. Hier liggen onze 
wortels.

We drinken graag een pint en eten 
af en toe een frietje, omdat het ons 
een gezellig thuis gevoel geeft. 
Wij komen altijd graag terug naar 
deze plek. We spreken hier dezelfde 
taal. We zijn gastvrij voor al wie 
onze waarden en normen wil 
delen. En we feesten hier graag, 
samen met familie, vrienden en 
buren.

Daarom zijn we trotse Vlamingen. 
Dat delen we graag, elke dag 
opnieuw en in het bijzonder op 
onze Vlaamse feestdag, op 11 juli. 
Graag tot dan.

Jo Cornelus
Voorzitter

Daarom hang ik mijn Vlaamse leeuw uit 
Op 11 juli vieren de we de Vlaamse 
feestdag en hangen we de leeuwenvlag 
uit. We doen dat niet zomaar. Het staat 
symbool voor onze identiteit, voor wie 
we zijn en wat we samen willen bereiken. 
De Vlaamse leeuw is van alle Vlamingen 
die de handen in mekaar willen slaan 
om onze samenleving gestalte te geven. 
De vlag symboliseert onze Vlaamse 
samenleving, onze verbondenheid en ons 
engagement voor elkaar.

Vlaamse boeren versus Franse elite
11 juli verwijst naar de Guldensporenslag 
in 1302, een veldslag tussen het graaf-
schap Vlaanderen en het koninkrijk 
Frankrijk. Op die dag gebeurde het quasi 
onmogelijke. Een militair superieur Frans 
ridderleger werd verpletterend verslagen 
door de Vlaamse troepen bestaande 
uit enkele edellieden, maar vooral uit 
ambachtslui en boeren. We geven in 
2021, meer dan 700 jaar later, betekenis 
aan ons gemeenschappelijk verleden. Het 
staat voor het complexloos zelfbewustzijn 
van onze natie en voor de doelen die we 
samen kunnen bereiken. Schouder aan 
schouder staan we zoveel sterker. Ons 
verleden schept een band en vormt een 
deel van onze identiteit. Het zijn onze 
wortels die zorgen voor houvast om de 
toekomst vorm te geven.

Betrokkenheid en engagement
Als individu zijn we een onderdeel 
van de Vlaamse gemeenschap. We zijn 
betrokken en geëngageerd. De zorg voor 
elkaar en het streven naar welvaart en 
welzijn is wat ons bindt. Iedereen koes-
tert dromen en wensen voor zichzelf, 
familie en vrienden. Om die dromen 
waar te maken, kunnen we niet zonder 
de anderen. De gemeenschap is meer dan 
de optelsom van de individuen. 
We dragen zorg voor elkaar. 

Zoals de zwakste schakel de sterkte van 
een ketting bepaalt, zo toont een samen-
leving haar dynamiek en veerkracht door 
de zorg voor de kwetsbare mensen. Als 
we met onze samenleving willen groeien, 
kunnen we niemand achterlaten en moet 
iedereen mee. We verwachten dan ook 
van iedereen een inspanning. In een vrij 
en welvarend Vlaanderen gaat iedereen 
erop vooruit.

En daarom hangen 
we op 11 juli onze 
Vlaamse Leeuw uit.

Tijl Rommelaere
Bestuurslid

Hang jouw Vlaamse leeuw uit!

Op 11 juli vieren we de Vlaamse feestdag. Draag ook jouw 
steentje bij voor een Vlaams Ronse en hang zeker jouw 
leeuwenvlag uit. Heb je er geen? Stuur ons een berichtje via 
ronse@n-va.be en wij bezorgen jou een gratis leeuwenvlag.
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Eigendom in het  
buitenland?  
Geen sociale woning!
Vlaams minister van Wonen Matthias Diepen-
daele zette in maart 2021 het licht op groen voor 
buitenlands eigendomsonderzoek in héél Vlaan-
deren, ook in Ronse. Onze vertegenwoordigers in 
‘De Nieuwe Haard’ trokken meteen aan de bel. Op 
voorstel van Wim Vandevelde, David Vandekerk-
hove en Davine Baert zal de sociale huisvestings-
maatschappij laten onderzoeken of er huurders 
eigendommen in het buitenland hebben. “Dat is 
een kwestie van eerlijk en rechtvaardig beleid”, 
zeggen ze.

Sociale huurwoningen zijn voorbehouden voor de 
mensen die er daadwerkelijk recht op hebben. Wie 
een sociale woning huurt, mag tegelijkertijd geen 
eigen woning bezitten. Ook niet in het buitenland. 
“De controle op woningen in het binnenland kunnen 
we dankzij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid 
eenvoudig voeren”, weet schepen van Huisvesting 
Wim Vandevelde.

Buitenlandse eigendommen
“Voor buitenlandse eigendommen is dat niet zo eenvoudig. De 
federale overheid beschikt vaak niet over de nodige gegevens”, 
zegt David Vandekerkhove, ondervoorzitter van ‘De Nieuwe 
Haard’ en kabinetsmedewerker van minister Matthias Die-
pendaele. “Daarom is het noodzakelijk om ter plaatse in het 
buitenland na te gaan of iemand daar een woning bezit. Dat 
vereist niet enkel de werkelijke controle in het buitenland, maar 
ook de kennis van de praktijken en de regelgeving van al die 
verschillende landen.”

Private onderzoeksbureaus
Om praktische belemmeringen weg te nemen, heeft minister 
Matthias Diependaele een overeenkomst afgesloten met private 
onderzoeksbureaus die gespecialiseerd zijn in het onderzoek 
naar onroerende goederen in het buitenland. “Dankzij dat 
raamcontract kunnen wij nu een beroep doen op die private 
onderzoeksbureaus”, vertelt Davine Baert, lid van de raad van 
bestuur van ‘De Nieuwe Haard’. “In totaal kunnen we in maar 
liefst 41 landen een onderzoek naar buitenlandse eigendommen 
voeren.”

Wie gaat dat betalen?
Om ook de financiële drempels te overwinnen, voorziet minis-
ter Diependaele subsidies. “Buitenlands eigendomsonderzoek 
is uiteraard niet gratis, en is voor ‘De Nieuwe Haard’ een zware 
kost om te dragen”, vertelt Wim Vandevelde. “Daarom besliste 
minister Diependaele vorig jaar al om vanaf 2021 jaarlijks een 
bedrag van 5 miljoen euro uit te trekken om het buitenlands 
fraudeonderzoek te stimuleren en financieel te ondersteunen.”

Meer rechtvaardigheid
Elk dossier dat het onderzoek positief afrondt, zorgt bovendien 
voor meer rechtvaardigheid op de sociale huurmarkt. “Ener-
zijds komt er een woning vrij voor een andere sociale huurder 
die er wél recht op heeft, en anderzijds moet de fraudeur zijn, 
vaak jarenlange, onrechtmatig genoten sociale huurkorting, 
terugbetalen aan ‘De Nieuwe Haard’. Dat zorgt bovendien voor 
een terugverdieneffect voor onze huisvestingsmaatschappij, 
die dat geld kunnen herinvesteren in nieuwe woningen en/of 
renovaties”, besluit Davine Baert.

Wim Vandevelde
Schepen van Huisvesting

David Vandekerkhove
Lid Directiecomité ‘De Nieuwe Haard’

Davine Baert
Lid raad van bestuur ‘De Nieuwe Haard’
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Genieten in eigen streek
Onze samenleving gaat al een hele tijd gebukt onder het coronavirus. “Het is net in deze moeilijke tijd dat we energie moeten 
halen uit genieten in eigen streek”, laat schepen van toerisme Brigitte Vanhoutte weten. “We hebben niet stilgezeten om van 
Ronse ook in 2021 een boeiende bestemming te maken voor eigen bewoners én toeristen.”

Digitale verhalenwandeling
Een vitaminekuur in ons prachtig 
muziekbos zal iedereen goed doen. Je 
kan er nu de digitale verhalenwandeling 
‘Muziekbos’ ontdekken die start aan de 
kerk van Louise-Marie. Je kan de app 
gratis downloaden via Google Play of de 
App Store. Onderweg ontmoet je bijzon-
dere figuren, met elk hun eigen ver-
haal. “Vlaams minister van Onroerend 
Erfgoed Matthias Diependaele maakte 
tijdens de Erfgoeddag al kennis met onze 
wandeling. De minister was vol lof over 
alles wat Ronse te bieden heeft. Ik nodig 
graag iedereen uit om onze wandeling uit 
te proberen”, vertelt schepen Vanhoutte.

De vos in het bos
Tot 27 juni loopt ook de gezinsvriendelijke 
theaterwandeling ‘De vos… in het bos’, 

die start aan de voet van de Kanarieberg. 
Tijdens die wandeling voert een hongerige 
wolf je mee op zoek naar een heerlijke 
maaltijd. De wegwijzers leiden je door 
het bos en QR-codes brengen zes leuke 
fragmenten.

Zin in meer?
Op de website www.visitronse.be vind je 

meer info over de vele gegidste wandelin-
gen. De nieuwe brochure ‘Op stap met de 
gids’ staat sinds kort ook online. Genoeg 
redenen dus om even naar de website van 
Toerisme Ronse te surfen.

Brigitte Vanhoutte
Schepen van Toerisme

Wist je dat: Sint-Hermesbasiliek
We zijn allemaal fan van Ronse. We denken dan ook dat we onze stad door en door 
kennen, maar is dat ook zo? In elke editie van ons huis-aan-huisblad stellen we een vraag 
over Ronse. Speel mee en win een fantastische prijs. Veel succes!

Hoe deelnemen? 
Mail het antwoord met je 
naam en adres voor 30 juni 
2021 naar ronse@n-va.be of 
stuur een brief(kaart) naar 
N-VA Ronse, Ommegangs-
traat 5, 9600 Ronse.

Wat valt er te winnen?
Een heerlijke ‘Fan van 
Ronse’-smaakdoos. Een 
mand vol heerlijke streek-
producten, recht uit de 
Vlaamse Ardennen: een 
pakje Buuntsies, een doos 
met Lekki’s, Hoge Motekaas, 
honing uit Ronse…

Het antwoord op de vraag en 
de winnaar ontdekken jullie 
in de volgende editie van ons 
huis-aan-huisblad of op onze 
sociale mediakanalen.

Antwoord vorige vraag
‘De Bluuten Pompier’ is een 
voorbeeld van l’art pompier, 
een kunstterm voor de 
typische academische stijl 
van de late negentiende 
eeuw.

Winnaar
Marie José Langedock, uit de 
Geraardsbergenstraat.

Info en voorwaarden op 
www.ronse.n-va.be/
wedstrijdreglement.

Kijktip!
Ronse heeft heel wat troe-
ven. Dat is ook Kanaal Z niet 
ontgaan. Een tijdje terug kwam 
een cameraploeg van MT in 
the City naar onze stad om een 
leuke reportage te maken. Ze 
kwamen onder andere filmen 
in de Stadstuin, op Pont West 
en bij de Ronsese bedrijven 
zoals Incoplas, TIO3, CMC en 
Kentucky Horsewear.

Je kan de volledige aflevering 
van MT in the City herbekijken 
op www.mt-tv.be.

VRAAG
Vorige keer stonden we aan ‘de Bluuten Pompier’. Nu draaien 
we ons om en zien we hoog boven de zijgevel van de 
Sint-Hermesbasiliek een beeld van een heilige met mijter 
en staf. Wie is die heilige? We geven jullie een tip: er is 
een straat in Ronse naar hem genoemd.

www.n-va.be/ronse
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Kathleen Depoorter, Kamerlid

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
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