
De lat hoog leggen

De zomer is alweer voorbij. De zomer 
waarin we allemaal konden genieten 
van dat beetje vrijheid in de zon. Zij 
het thuis, aan zee of ergens veilig 
in het buitenland. Maar we hebben 
ervan genoten.

September. Een nieuw begin, een 
nieuwe start voor onze schoolgaande 
jeugd. Onze kinderen kunnen er 
opnieuw een jaartje tegenaan gaan 
en hun best doen om alle leerstof tot 
zich te nemen, soms bergen te ver-
zetten, maar ze hebben er dan ook 
een schooljaar de tijd voor. En we 
moeten de lat hoog durven leggen 
voor hen, want zij zijn onze toekomst. 
Zij moeten de kennis, de vaardighe-
den en de attitudes verderzetten die 
wij als Vlamingen door de jaren heen 
hebben verzameld en waardoor we 
staan waar we nu staan, een welva-
rend Vlaanderen aan de top van de 
Europese kennistechnologie. 

We mogen deze voorsprong niet 
verloren laten gaan en moeten 
daarom het niveau van het onderwijs 
hoog houden. Voor onze toekomst 
en vooral voor de toekomst van onze 
kinderen. Alleen zo kunnen we de 
welvaart in Vlaanderen behouden.
Ik wil dan ook in naam van N-VA 
Ronse iedereen – van leerlingen en 
ouders over leerkrachten en directies 
tot het ondersteunend onderwijs-
personeel – heel veel succes wensen 
met de start van het nieuwe school-
jaar.

Jo Cornelus
Voorzitter N-VA 
Ronse

Uitpakken met onze Vlaamse Ardennen (p. 2) Een kentering in het Ronsese woonbeleid (p. 3)

Ontbijten met 
Vlaams minister 

Zuhal Demir

Zondag 3 oktober
vanaf 8.30 uur

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert N-VA Ronse de eerste zondag van oktober haar ontbijt. 
Corona gooide vorig jaar roet in het eten. Dit jaar staan we er opnieuw om onze leden, 
vrienden en sympathisanten een heerlijk en warm ontbijt aan te bieden. Geen deur-aan-deur-
ontbijtmand, maar een gezellig samenzijn. Coronaveilig én met een gastspreker van formaat. 

Niemand minder dan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en 
Toerisme Zuhal Demir schuift zondag 3 oktober mee aan de ontbijttafel aan. Haar strijd voor 
natuurbehoud, meer bossen en een ecorealistische visie op de klimaatverandering zorgen 
ervoor dat vriend en vijand haar beleid kan smaken.

Kom naar ons jaarlijks ontbijt en ga in gesprek met Vlaams minister Zuhal Demir. 

TIO3, Oscar Delghuststraat 60, 9600 Ronse
Volwassenen: 12,50 euro, kinderen jonger dan 12 jaar: gratis
Inschrijven kan via www.n-va.be/ronse, ronse@n-va.be, 0494 34 64 73 of bij een van 
onze bestuursleden.

Wees er snel bij, door de coronamaatregelen is het aantal plaatsen beperkt!
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Uitpakken met onze Vlaamse Ardennen:
“We hebben het mooiste landschap van Vlaanderen.  
Daar mogen we best trots op zijn!”
Momenteel telt Vlaanderen welgeteld één Nationaal Park, maar daar komt binnenkort verandering in: Vlaams minister van 
Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele lanceerde samen met zijn collega Zuhal Demir een oproep voor Vlaamse Nationale 
Parken en Landschapsparken. Zullen de Vlaamse Ardennen erkend worden als landschapspark? Als het van streekgenoten  
minister Diependaele en parlementslid Joris Nachtergaele afhangt wel. 

“Ik ben een trotse Vlaamse Ardenees”, zegt Vlaams minister 
Diependaele. “Samen met alle inwoners van de Vlaamse Arden-
nen zijn wij de ambassadeurs van onze prachtige streek: onze 
pittoreske dorpjes met gezellige cafeetjes waar de tijd lijkt stil 
te staan, onze pittige heuvels met de beruchte kasseistroken, de 
adembenemende uitzichten op verre horizonten ... Bovendien 
heeft onze regio ook een fantastisch verleden dat zich vandaag 
het best laat (her)ontdekken als erfgoed. Het is belangrijk om 
zorg te dragen voor onze streek en dat erfgoed op een goede 
manier door te geven aan toekomstige generaties. Elke bocht, 
elke boom vertelt het verhaal van een dorp, een stad, een natie. 
Ons verleden is van belang voor de toekomst van Vlaanderen, 
voor het debat over identiteit en voor de zoektocht naar wat ons 
allen bindt. Daarom speelt ook erfgoed een belangrijke rol in het 
landschapspark Vlaamse Ardennen dat we voor ogen hebben.”

Grote troeven
Vlaams Parlementslid en burgemeester van Maarkedal Joris 
Nachtergaele wil samen met andere geïnteresseerden in de regio 
een dossier samenstellen en indienen. Nachtergaele: “Ik denk dat 
we in de Vlaamse Ardennen heel wat troeven in handen hebben 
om de erkenning ook effectief binnen te halen. De Vlaamse 
Ardennen, dat is het Zwarte Woud van Vlaanderen. Het is 
een landschap dat je nergens anders vindt. Een erkenning als 

landschapspark zou een boost kunnen geven aan onze prachtige 
streek, zowel op sociaal-economisch vlak als op het vlak van 
identiteit. We bekijken nu wie er mee op de kar wil springen en 
zullen dan een sterk dossier indienen.”

 Vlaams Parlementslid en burgemeester van Maarkedal Joris  
Nachtergaele en Vlaams minister Matthias Diependaele. 

Bestuurslid in de kijker: Dominique Opsomer
Een doos met honderd vragen. Bij ieder huis-aan-huisblad trekt een 
bestuurslid drie vragen uit de doos. Deze keer is gemeenteraadslid en 
afdelingssecretaris Dominique Opsomer aan de beurt. 

1  Welke rituelen of (onhebbelijke) gewoontes heb je?
Eigenlijk geen. Ik ben helemaal niet bijgelovig en durf al eens het tegenoverge-
stelde doen. Dat zal dan nog wel een beetje het rebelse zijn uit mijn jeugdjaren.

2  Waarvoor zou jij lang kunnen sparen?
Een avontuurlijke reis. Reizen is een fantastische manier om mensen en culturen 
te leren kennen.

3  Welke vraag (over jouw karakter) mogen we je niet stellen?
Vragen staat vrij. Ik probeer wel werk en privé gescheiden te houden, maar ik 
ben altijd bereid om op alle vragen te antwoorden. 

Ik geef de fakkel door aan … Frederik Vandenbossche.

ronse@n-va.be
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Naam: 
Dominique  
Opsomer

Leeftijd: 
50 jaar

Beroep: 
salesmanager

Hobby’s: 
wandelen, fietsen, 
reizen en muziek

Favoriete plaats in 
Ronse: 
Ronse ligt mij nauw aan 
het hart, ieder plekje is 
uniek, ik hou gewoon 
van de sfeer en  
gezelligheid in Ronse

Ronse in één woord: 
gewoon ‘zotschoon’



Een kentering in het Ronsese woonbeleid
Het is een open deur intrappen: Ronse kampt als oude textielstad met een groot  
huisvestingsprobleem. Vooral in de oude textielbuurten voldoen heel wat huisjes 
niet meer aan de hedendaagse woonnormen. Dit huisvestingsprobleem vormt samen 
met de taalfaciliteiten hét aanzuigeffect voor armoede. “Ofwel komen die huisjes in 
handen van huisjesmelkers. Ofwel kopen grote gezinnen ze om er te wonen”, aldus 
schepen van Huisvesting Wim Vandevelde. “Zeer vaak hebben die gezinnen niet de 
middelen om de woning te renoveren. Verloedering treedt op en de armoede neemt 
toe. Armoede die bijzonder zwaar weegt op de stadsfinanciën. Daarom trekt dit  
stadsbestuur volop de kaart van kwalitatieve huisvesting.”

Toen Vlaams minister van Wonen  
Matthias Diependaele bijna 50 miljoen 
euro vrijmaakte voor het lokaal woon-
beleid, was het Ronse dat in de regio 
Vlaamse Ardennen het voortouw nam. 
Van 2019 tot 2026 krijgt het samenwer-
kingsverband tussen Ronse, Kluisbergen 
en Maarkedal meer dan 4 miljoen euro 
om het lokaal woonbeleid te ondersteu-
nen. “We willen ten eerste een divers en 
betaalbaar woonaanbod, verder moeten 
de lokale besturen werk maken van de 
kwaliteit van het woningpatrimonium, en 
ten slotte willen we ook dat de gemeenten 
hun inwoners informeren, adviseren en 
begeleiden”, verklaarde Vlaams minister 
Matthias Diependaele toen.

Goede evaluatie
Om de effectiviteit van het lokaal woon- 

beleid te meten, moeten Ronse, Kluisbergen 
en Maarkedal jaarlijks een verslag uitbren-
gen over hun werking. De eerste evaluatie 
was uitermate positief. De begeleidende 
ambtenaar van het Agentschap Wonen 
evalueert de werking als volgt: “Het is 
jammer dat de evaluatienota’s alleen een 
onderscheid maken tussen ‘voldoende’ en 
verschillende soorten tekorten. Daardoor 
zie je niet dat er achter ‘voldoende’ bij 
jullie heel vaak een ‘zeer goed’ of ‘schit-
terend’ zit. Er zijn mijlpalen verzet in 
Zuid-Oost-Vlaanderen. Mochten jullie dat 
zelf niet zien, neem het aan van een oude 
rot in het systeem.”

Conformiteitsattest
Het motiveert de huisvestingsdiensten om 
verder te werken aan de uitdagingen voor 
Ronse. “Met het verplichte conformiteits- 

attest, als een van de pijlers in de strijd 
tegen huisjesmelkerij, zorgen we ervoor 
dat tegen 2026 iedere Ronsese huurwoning 
zal moeten voldoen aan de minimale 
woningkwaliteitseisen. We voeren het 
conformiteitsattest stapsgewijs in. Het 
oudste woonpatrimonium screenen we 
eerst”, laat schepen Vandevelde weten.

Het opkrikken van de kwaliteit zal uit-
eindelijk tot een toename van de welvaart 
leiden en zal de financiële draagkracht 
van de stad vergroten. Daarom spreekt 
N-VA Ronse van een ware kentering in het 
huisvestingsbeleid.

Wist je dat: Schipstraat
We zijn allemaal fan van Ronse. We denken dan ook dat we onze stad door en 
door kennen, maar is dat ook zo? In iedere 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 uw naam en adres voor 30 september 2021 naar  
ronse@n-va.be of stuur een brief(kaart) naar N-VA Ronse, Ommegangstraat 5, 
9600 Ronse.

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

Antwoord vorige vraag
Hoog boven de zijgevel van de Sint-Hermesbasiliek staat de heilige Sint-Cornelis/
Cornelus/Cornelius.

Winnaar
Bernard Van den Daele uit de De Biesestraat.
Info en voorwaarden op: ronse.n-va.be/wedstrijdreglement.

VRAAG
Vorige keer stonden we aan de zijgevel van 
de Sint-Hermesbasiliek. We gaan nu rich-
ting de prachtig vernieuwde Kleine Markt. 
Een van de zijstraten heet ‘Schipstraat’. 
Waar haalt die straat haar naam vandaan? 
Ronse is toch nooit per schip bereikbaar 
geweest?

Het antwoord op deze vraag en de winnaar 
ontdekt u in de volgende editie van ons  
huis-aan-huisblad.

 Schepen van Huisvesting Wim Vandevelde.

www.n-va.be/ronse

3NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE



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


