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Bestuur houdt IKEA aan het lijntje
Kortrijk moet knoop doorhakken
Tenzij het bestuur van Wevelgem een geheime agenda heeft, hebben de schepenen en de burgemeester op de 
gemeenteraad van september hun onmacht moeten erkennen om de gemeente te besturen. Na al de heisa die 
er al is geweest over de vraag of IKEA nu wel of niet naar Wevelgem komt, heeft het gemeentebestuur, in een 
gezamenlijk initiatief met de vzw EensGezond, aangekondigd dat de beslissing over de ruimtelijke invulling 
van de site die IKEA op het oog heeft, ook de goedkeuring moet krijgen van de stad Kortrijk.

Komst IKEA in gedrang?
Kortrijk zal dus - als het van het bestuur afhangt - beslissen over 
hoe we in Wevelgem onze ruimte gaan invullen. Als men weet 
dat er behoorlijk wat tegenstand heerst in Kortrijk over dit nieuwe 
commerciële project in Wevelgem, heeft de  
burgemeester met zijn initiatief zo goed als zeker de doodsteek 
gegeven aan de komst van IKEA.

Hete aardappel doorschuiven
Of anders gezegd, de burgemeester durft, uit vrees voor gezichts-
verlies, hierin zelf niet te beslissen en schuift de hete aardappel 
dan maar door naar onze buren in Kortrijk. Dit pijnlijk gebrek 
aan bestuurskracht bewijst dat de verbruiksdatum van de absolute 

CD&V-meerderheid in Wevelgem overschreden is, en dat er nood is 
aan een nieuw beleid.

Electorale overwegingen
Een bestuur dat enkel en alleen bestuurt om zichzelf in stand te 
houden en eigen postjes te beschermen, dient de inwoners van onze 
gemeente niet. De maneuvers van onze burgemeester in dit dossier 
zijn zo doorzichtig. Het zou  van moed getuigen om IKEA niet  
nodeloos op kosten te jagen en allerhande onderzoeken te laten 
opstarten, en IKEA meteen in te lichten dat het om electorale  
overwegingen eigenlijk niet welkom is op Ter Biest.

“Het bestuur heeft de moed niet om zelf 
knopen door te hakken in het IKEA-dossier. 
Hierdoor dreigen we honderden nieuwe jobs 
in de gemeente te missen.” 
Afdelingsvoorzitter Filip Daem
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Er zat vroeger vis in de Neerbeek …
Ondernemers geven bestuur 6 op 10
“ondernemersklimaat dringend verbeteren”

N-VA wil toegangsweg provinciedomein Bergelen verbeteren

Verkeersongevallen zijn helaas nog altijd één 
van de grootste doodsoorzaken van dit land. 
Zeker kinderen en jongeren zijn er maar al te 
vaak slachtoffer van. Op Vlaams en federaal 
niveau worden al veel maatregelen genomen. 

Ook wij, lokale politici, kunnen een wereld van verschil maken. 
Met het juiste beleid kunnen er mensenlevens gered worden. Zo 
levert de gemeente Wevelgem al inspanningen. De N-VA juicht 
dat uiteraard toe, maar wijst er wel op dat verkeersveiligheid een 
werkwoord is.

“Je moet er blijven aan werken, opnieuw en opnieuw. Omdat, 
wat ons betreft, de aandacht voor verkeersveiligheid nooit 
mag verslappen”, stelde raadslid Joachim Naert voor om als 

gemeente het SAVE-charter te ondertekenen. Het SAVE-charter 
is een initiatief van de vereniging van ouders van verongelukte 
kinderen. Zij stellen hun expertise ter beschikking van de 
gemeente en helpen, waar nodig, pijnpunten te verbeteren. Met 
het ondertekenen van het charter gaat de gemeente de uitdaging 
aan om de verkeerveiligheid nog meer te optimaliseren. Indien 
de gemeente het traject goed bewandeld heeft, kan het beloond 
worden met het SAVE-label. De voltallige gemeenteraad schaarde 
zich achter het initiatief van Joachim. 

Blijven letten op verkeersveiligheid
Wevelgem ondertekent SAVE-charter

Wevelgem heeft er nog maar eens een trofee bij, 
namelijk de meest vervuilde beek van Vlaanderen. 
De Neerbeek, die door onze gemeente kronkelt, is 
door Natuurpunt uitgeroepen tot de vuilste beek. 
Geen titel om fier op te zijn. Blijkbaar kon de 
bevoegde schepen zijn fierheid niet wegsteken toen 
hij hierover, duidelijk in een een moment van glorie 
werd ondervraagd door de nationale pers.  
Dat maakt het alleen nog maar erger.

Op de gemeenteraad stelde N-VA-raadslid Joachim Naert 
hierover een vraag. Hieruit bleek dat de gemeente zelf geen 
metingen uitvoert en dus eigenlijk niet weet hoe erg het met de 
toestand van de Neerbeek eigenlijk wel is gesteld.

Tot alle waterlopen op ons grondgebied terug gezond worden 
verklaard, stelt de N-VA voor dat de gemeente zelf initiatief 
neemt om de waterkwaliteit van alle waters die door Wevelgem, 
Moorsele en Gullegem stromen, op geregelde tijdstippen te laten 
controleren.

Een kleine moeite, maar het gaat hier wel om uw en onze 
gezondheid. En u wil toch ook dat er terug vis in de Neerbeek 
zwemt?

“Het SAVE-charter zet de reeds bestaande 
maatregelen kracht bij en spoort aan om in 
de toekomst verder na te denken over een 
verkeersveilig Wevelgem. Want elk verkeers-
slachtoffer is er één te veel.”
Gemeenteraadslid Joachim Naert

Het heeft lang op zich moeten wachten, maar de 
Bulskamphoeve in het provinciedomein Bergelen is 
eindelijk helemaal afgewerkt en toegankelijk voor het 
brede publiek. De hoeve mag dan volledig afgewerkt 
zijn, de weg ernaartoe is dat allesbehalve. De weg ligt er 
namelijk heel slecht bij en de reflecterende paaltjes staan er 
nog steeds, maar van de reflectoren is geen sprake meer. 

Een zes op tien. Dat zijn de schamele punten die 
de ondernemers van Wevelgem geven aan het 
Wevelgems bestuur. Al jaren dringt de N-VA 
erop aan om meer interactie te hebben met het 
economisch weefsel van Wevelgem en meer 
inspanningen te leveren om in Wevelgem een 
ondernemingsvriendelijke omgeving te scheppen.

Al evenveel jaren beweert het bestuur dat het wel voldoende 
voeling heeft met de lokale ondernemers, en dat er wel voldoende 
initiatieven worden genomen. Die Wevelgemse ondernemers 
denken daar duidelijk anders over. Met een score van amper 
zes op tien scoort de meerderheid beduidend lager dan in de 
omliggende gemeenten. Zonder meer beschamend.

Het kan beter
Ter informatie: in Kortrijk, waar de N-VA wel deelneemt aan 
het beleid, belonen de ondernemers het bestuur met een tien 
op tien. Het kan dus anders en zeker beter. De harde realiteit 
is dat Wevelgem achterop hinkt. De cadeaubon die werd 
ingevoerd is lovenswaardig, maar zal zeker niet volstaan. Tijdens 
de vakantie kregen de Wevelgemse ondernemers een gratis 

maaltijd aangeboden. Op zich leuk, maar ook dit zal nooit de 
noodzakelijke omslag opleveren.

Lokale beleving versterken
Er moeten dringend structurele en kernversterkende 
maatregelen komen, die de bewoners ertoe aanzetten om 
opnieuw en vooral lokaal te kopen. Shoppen in Wevelgem 
moet een belevingsmoment worden. Het bestuur kan wellicht 
al beginnen met het goede voorbeeld te geven, en in plaats van 
reclame te maken voor winkels buiten onze gemeente, misschien 
wat meer onze eigen lokale handelaars voor het voetlicht 
brengen.

Deze toegangsweg ligt er al 
langer zeer slecht bij. Raadslid 
Hannelore Carlu kaartte dit 
al enige tijd geleden aan in de 
gemeenteraad. Toen kreeg ze 
het antwoord dat dit in één 
beweging zou aangepakt worden 
samen met de restauratie van de 
Bulskamphoeve.  Tot op heden 
is er geen enkel initiatief vanuit 
de gemeente en de provincie 
om deze (gemeentelijke) 
toegangsweg heraan te leggen.

Provincieraadslid Sigrid 
Vandenbulcke (Menen) drong 
op de provincieraad aan op 
een overleg tussen de provincie 
en de gemeente Wevelgem. 
Ook komen er steeds meer 
meldingen van toenemend 
vandalisme en zwerfvuil. De 
N-VA hoopt op een vlotte 
samenwerking tussen de 
gemeente en de provincie om 
ook deze problemen zo snel 
mogelijk aan te pakken.

“Het bestuur zou de toegangsweg samen met de restauratie van de 
Bulskamphoeve aanpakken, maar er is nog altijd niets gebeurd.”
Gemeenteraadslid Hannelore Carlu

6/10



pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen
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€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*

Recht op
werkloosheidsuitkering

Strijd tegen
schijnzelfstandigheid*

op basis van
geleverde arbeid
waar ook ter wereld

pas na 3 maanden gewerkt in België

1
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bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 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:     /     /


