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De gemeenteraad van Wevelgem 
heeft zich unaniem achter het 
voorstel van N-VA-raadslid Joachim 
Naert geschaard om kampeerauto-
plaatsen te voorzien op het provincie-
domein Bergelen. Provincieraadslid 
Sigrid Vandenbulcke uit Menen zal 
dit voorstel verder ondersteunen in de 
provincieraad.

Op het provinciedomein Bergelen is 
men momenteel bezig met de herin-
richting van een speelzone, speelbos 
en cafetaria. Al deze factoren zullen 
zorgen voor een grotere parkeerdruk. 
Daarom wordt er ook een bijhorende 
parking voorzien. De definitieve 
parking zou pas in gebruik worden 
genomen in 2017-2018. 

Een uitgelezen kans dus om hier ook Een uitgelezen kans dus om hier ook 
voldoende kampeerplaatsen voor voldoende kampeerplaatsen voor 
kampeerauto’s te voorzien, aldus 
raadslid Joachim Naert. Ook in de 
provincieraad ijvert de N-VA al langer 
om kampeerautoplaatsen te voorzien 
op provinciedomeinen, bij monde van 
provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke.

GRAANTJE MEEPIKKEN VAN GROEIEND 
KAMPEERAUTOTOERISME

Het kampeerautotoerisme zit in de 
lift. Uit cijfers van de Belgian Camping 
Caravan and Mobile home Association 
(BCCMA) blijkt dat het aantal inge-
schreven kampeerauto’s de laatste vijf 
jaar met twintig procent is gestegen. 
Eind 2014 waren er meer dan 45 000 
ingeschreven in ons land. 

Maar het is niet altijd even gemakkelijk 
om een kampeerplaats te vinden. Met 
een kampeerauto mag men in principe 
overal parkeren waar het voor gewone 
voertuigen toegelaten is. Dit is echter 
niet altijd evident. Er zijn meestal geen 
specifieke faciliteiten voorzien voor 
kampeerauto’s. Een speciaal voorzien 
terrein is dan ook nodig als Wevelgem terrein is dan ook nodig als Wevelgem 
een graantje wil meepikken van dat een graantje wil meepikken van dat 
groeiende kampeerautotoerisme. Niets 
staat de gemeente nu nog in de weg 
om bij de provincie een aanvraag in te 
dienen voor kampeerautoplaatsen op 
provinciedomein Bergelen.

Waarom trekt 
gemeenteraadslid 
Arnold Seynnaeve 
naar Frankrijk?

En wie volgt hem op 
als raadslid?

Lees er alles over 
op de binnen-
pagina’s!

www.n-va.be/wevelgem
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WEVELGEM
Kampeerautoplaatsen in Bergelen, 
dankzij de N-VA

GemeenteraadslidGemeenteraadslid Joachim Naert  Joachim Naert 
enen provincieraadlid Sigrid Vanden- Sigrid Vanden-
bulcke bulcke zijn blij dat Wevelgem wil in-zijn blij dat Wevelgem wil in-

zetten op toerisme voor kampeerauto’s.zetten op toerisme voor kampeerauto’s.zetten op toerisme voor kampeerauto’s.
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Na 21 jaar in de Wevelgemse gemeenteraad 
zet Arnold Seynnaeve een punt achter zijn 
politieke carrière. Van 1988 tot 2006 zetelde 
Arnold 18 jaar onafgebroken in de gemeen-
teraad als VU’er, eerst op de lijst Algemeen 
Welzijn, nadien bij De Brug. In 2012 kon 
de N-VA opnieuw rekenen op Arnold en 
verdiende hij als lijstduwer met brio zijn 
gemeenteraadszetel.

Sinds kort geniet Arnold van een welverdiend 
pensioen. Samen met zijn echtgenote besliste hij om 
zich definitief  in ‘La Douce France’ terug te trekken. 
Hiermee stopt ook de politieke carrière van Arnold in 
Wevelgem. We blikken samen met Arnold nog even 
terug op bijna een kwarteeuw lokale politiek.

Hoe zag de politieke situatie eruit toen je in 1989 
voor de eerste keer de eed aflegde als gemeen-
teraadslid?

Net zoals nu was er een absolute meerderheid van het 
toenmalige ACW (nu: CD&V). Maar daarmee houdt 
de vergelijking voor het grootste deel op. De toenma-
lige meerderheid was deontologisch niet goed bezig 
met de zelfbedieningsprojecten binnen de ACW-zuil. 
Favoritisme en cliëntilisme bij aanwervingen en be-
vorderingen vierden hoogtij. Vroeger primeerden niet 
zozeer de kennis, maar eerder de kennissen. Onder 
druk van de oppositie werden vergelijkende examens 
ingevoerd, waardoor alles veel eerlijker verliep. 

In de eerste jaren van mijn carrière kreunde Wevel-
gem bovendien onder een hoge belastingdruk, een 
oplopende gemeenteschuld en haast onverklaarbare 
personeelskosten. Ook openbaarheid van bestuur was 
voor de toenmalige meerderheid een volstrekt onbe-

kend begrip. Van een langetermijnvisie was al even-
min sprake. 

De open ruimte werd in die periode gretig opgesou-
peerd. De filosofie van de toenmalige meerderheid 
was klaar en duidelijk : Wevelgem volbouwen bete-
kent meer inkomsten dankzij een hoge onroerende 
voorheffing.

Op onze manier hebben wij toen, als Vlaams-nationa-
listen, onze plaats proberen te veroveren in Wevelgem. 
Memorabel was ons verzet tegen de voorstellingen 
van het Franstalige  filmforum Exploration du Monde, 
dat door de toenmalige meerderheid in Wevelgem 
werd toegelaten. Het Taal Actie Komité viel zelfs met 
veel protest de gemeenteraad binnen. Rijkswacht te 
paard moest in het centrum van Wevelgem de gemoe-
deren komen bedaren.

Wat is het verschil met de toenmalige politiek en 
de huidige?

Vroeger sprak slechts één iemand voor de meerder-

Door een speling van het lot zetelt Hilde Martin 
sedert september 2015 in de gemeenteraad van 
Wevelgem namens de N-VA. Zij neemt er de plaats 
in van Arnold Seynnaeve, die voortijdig zijn 
mandaat ter beschikking stelde ten gevolge van zijn 
verhuis naar Frankrijk. 

AL TIEN JAAR EEN VASTE WAARDE BIJ DE N-VA
Hilde moest even nadenken vooraleer ze ja zei tegen 
deze nieuwe uitdaging. Het is immers geen sinecure 
om een oude rot in het vak zoals Arnold, die 
intussen 21 jaar politieke ervaring op de teller 
had staan, te vervangen.

De N-VA-fractie is echter bijzonder opgezet met de 
intrede van Hilde in de gemeenteraad. Hilde bewees 
namelijk als lid van de OCMW-raad haar meerwaarde 
al ruimschoots. Bovendien is zij achter de schermen van 
N-VA-Wevelgem al ruim tien jaar één van de steunpila-
ren en harde werkers.

EEN NIEUW, WARM HART IN DE GEMEENTERAAD
Gemeentepolitiek is haar op het lijf geschreven. Als 
thuisverpleegsters staat Hilde niet enkel professioneel, 
maar ook diepmenselijk, zeer dicht bij zeer veel men-

sen binnen onze lokale gemeenschap. Zij weet als geen 
ander wat er echt leeft onder onze bevolking, en vooral 
wat de noden zijn van hen die niet altijd het geluk heb-
ben om zich goed omringd te weten. De bekommernis 
van Hilde gaat in de eerste plaats uit naar zij met ele-
mentaire basisbehoeften, de zwaksten onder ons dus.

De gemeenteraad krijgt er dus een warm hart bij. 
Wevelgem kan hier alleen maar beter van worden.

heid, wijlen burgemeester Gilbert Seynaeve, die nage-
noeg op zijn eentje over Wevelgem heerste. Nu is de 
voorzitter van de gemeenteraad niet langer de burge-
meester en hebben alle schepenen spreekrecht over de 
dossiers die onder hun bevoegdheid vallen. Vandaag 
de dag is er ook veel meer openbaarheid van bestuur. 
Vergelijkende examens zijn standaard geworden. En 
er wordt ook veel meer geluisterd naar de oppositie. 

Ik heb ook nog het pre-digitale tijdperk meegemaakt 
en dat had ook zijn gevolgen voor de notulering. Dat 
was vroeger wel heel beknopt. Zo werden de tus-
senkomsten en de opmerkingen van de oppositie niet 
opgenomen. Nu wordt bijna alles letterlijk genoteerd. 
Dit komt uiteraard het inhoudelijke debat ten goede. 
De meeste tussenkomsten zijn meer doordacht. 

Wat had je liever anders gezien in je politieke 
loopbaan?

Het feit dat we nooit mee hebben kunnen besturen, 
vooral na het resultaat van De Brug in 1994. We haal-
den met onze lijst acht zetels. Daarmee wisten we voor 

het eerst de absolute meerderheid te doorbreken. Maar 
er volgde een coalitie zonder ons, met de socialisten.

Ik blijf ervan overtuigd dat langdurig de macht ver-
schaffen aan dezelfde politieke partij met een volstrek-
te meerderheid een ongezonde toestand is. Dat leidt tot 
verstarring, verzuiling en misbruiken. Een kritische 
oppositie is en blijft dus nodig.

Waarom verhuis je naar Ribérac in Frankrijk?

Ribérac is gelegen in de Dordogne, in de regio 
Aquitaine: een heel mooie streek en een ideaal klimaat 
met de meeste zonuren van Frankrijk, bijna geen 
vervuilde lucht en een ander levensritme. We zijn er 
vaak op vakantie geweest en hebben er in 2013 ons 
droomhuis gevonden en gekocht. Dat zijn we nu aan 
het opknappen.

Ga je Wevelgem niet missen?

Voorlopig mis ik Wevelgem niet. Bovendien zijn verre 
afstanden relatief geworden met de huidige, snelle 
vervoersmiddelen. Het spreekt dus voor zich dat 
Christine en ik nog regelmatig op bezoek zullen 
komen naar onze familie in Zuid-West-Vlaanderen. 
En als ere-gemeenteraadslid zal ik zeker nog met veel 
plezier afzakken voor Gent-Wevelgem.

Leven als Arnold in Frankrijk

Nieuw gemeenteraadslid Hilde Martin: 
dicht bij de mensen

N-VA Wevelgem bedankt Arnold voor zijn jaren-
lange inzet voor onze gemeente. We hopen dat 
hij nog vaak een bezoekje brengt aan ons. En we 
zullen het zeker niet nalaten ook hem geregeld te 
gaan opzoeken in ‘La Douce France’.

AL TIEN JAAR EEN VASTE WAARDE BIJ DE N-VA
Hilde moest even nadenken vooraleer ze ja zei tegen 
deze nieuwe uitdaging. Het is immers geen sinecure 

intussen 21 jaar politieke ervaring op de teller 

De N-VA-fractie is echter bijzonder opgezet met de 
intrede van Hilde in de gemeenteraad. Hilde bewees 
namelijk als lid van de OCMW-raad haar meerwaarde 
al ruimschoots. Bovendien is zij achter de schermen van 
N-VA-Wevelgem al ruim tien jaar één van de steunpila-
ren en harde werkers.

EEN NIEUW, WARM HART IN DE GEMEENTERAAD
Gemeentepolitiek is haar op het lijf geschreven. Als 
thuisverpleegsters staat Hilde niet enkel professioneel, 
maar ook diepmenselijk, zeer dicht bij zeer veel men-
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan structurele
veiligheid in herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Gelukszoeker

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan
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