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Drink sangria met de N-VA op de braderie
Ondernemend Wevelgem zit niet

stil. September is traditioneel

braderiemaand. Zeker één van de

hoogtepunten in het Wevelgemse 

gemeenschapsleven om telkens

opnieuw naar uit te kijken. Zonder

de inzet van diverse lokale onder-

nemers zou dit volksgebeuren niet

mogelijk zijn. Zij verdienen dan ook

al ons respect en  ondersteuning. 

Ook N-VA zal op de braderie prominent 
aanwezig zijn. Wij geven een vervolg aan 
onze eerdere Helfie-actie, en organiseren 
er het tweede luik van onze ballonwed-
strijd ten voordele van Kom op tegen 
Kanker. Kom dus zeker ook uw kans 
wagen en misschien wordt u wel de win-
naar van één van onze mooie prijzen. 

De voorlopige winnaar van onze 
wedstrijd, die al een eerste keer werd 
georganiseerd op de Bloemenmarkt, 
wist zijn/haar ballon tot in Ransberg 
(Dulken, Duitsland) te sturen. Wie doet 
beter? Dat weten we in oktober. Dan 
overhandigen we ook de opbrengst 
van onze wedstrijd aan Kom op tegen 
Kanker

Kom ons dus op 20 september zeker een 
bezoekje brengen op de Braderie, waar 
u zal kunnen genieten van een lekkere 
nazomerse Sangria.

Geniet u op 20 september met ons mee?

Vanuit de oppositie het 
tegen een volstrekte meer-
derheid opnemen, maakt 
de opvolging van dossiers 
in de gemeenteraad geen 
eenvoudige opdracht. Maar 
plichtsgetrouw doet N-VA 
Wevelgem dit zorgvuldig, 
ten voordele van alle inwo-
ners van onze gemeente.

De talrijke tussenkomsten 
van de N-VA-raadsleden 
spreken op dat vlak boekde-
len. Begin 2016 zullen we u 
trouwens een overzicht  
geven van drie jaar fractie-
werking. Zo kan u zelf  
oordelen of we uw stem 
goed vertolken in de  
gemeenteraad.

Intussen blijven onze 
N-VA- raadsleden, zowel 
in gemeenteraad als in het 
OCMW, onder leiding van 
fractievoorzitter Filip Daem, 
verder rekenen op uw steun 
en vooral uw ideeën. Heeft 
u vragen of suggesties, con-
tacteer ons dan zeker!

Dat wij niet enkel in woor-
den, maar ook in daden, vol-
ledig ten dienste staan van 
de bevolking, mag blijken 
uit het voorbeeld dat u op 
de binnenbladzijden vindt.

Hendrik Vanhaverbeke 
Gemeenteraadslid

N-VA WEVELGEM
VOERT ACTIEF EN
ALERT OPPOSITIE

Veel succes in het nieuwe 
schooljaar!
Na de prachtige zomer waarvan ook u, 
naar wij mogen hopen, ten volle heeft 
genoten, hervat iedereen weer zijn werk-
zaamheden. Zo ook onze jeugd en de 
scholen. Een grote uitdaging, zeker voor 
onze gemeentelijke basisscholen, die zich 
dit jaar de nieuwste educatieve inzichten 
en werkmethodes eigen zullen maken. Wij 
wensen de directie, alle leerkrachten en 
de leerlingen hierbij heel veel succes toe.
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Als ondernemer koos ik bewust voor de N-VA. Niet alleen omwille van 
het evenwichtige partijprogramma, maar ook omdat de partij ongebonden 
in de maatschappij staat. Omdat de N-VA niet schatplichtig is aan allerlei 
belangengroepen, kan ze harde, maar noodzakelijke maatregelen nemen, 
waardoor ‘ons Vlaanderen’ een beter toekomstperspectief  krijgt. 
 
Alhoewel een aantal van die middenveldorganisaties op het terrein goed werk 
leveren, stel ik vast dat de top van die instellingen teveel bezig is met zichzelf 
in stand te houden. Bij de N-VA geeft men absolute prioriteit aan de mensen, 
en niet aan de instellingen. Niemand wordt daarbij uit het oog verloren. Zij die 
werk verschaffen, zij die werken en bijdragen, moeten daarvoor beloond worden. 
Tegelijk laat de N-VA niemand achter, waarbij terecht werk wordt gemaakt van 
een meer efficiënte solidariteit.  
 
Ik ben blij en dankbaar dat ik in het bestuur van N-VA Wevelgem een aantal 
gelijkgestemden heb gevonden. Met hen wil ik voor de volle 100 procent mee 
bouwen aan een beter en democratischer Wevelgem.

Thierry Fievez

•  45 jaar
•  gehuwd met Trui en Papa van 

Gaenne, Bo en Peppa
•  bestuurder van vennootschappen

Het talloze vuil dat u dag in, dag

uit langs de Wevelgemse wegen

aantreft, wekt terecht ergernis op.

Men kan het zo gek niet beden-

ken of het ligt gegarandeerd wel

ergens in een Wevelgemse gracht:

van bier- en frisdrankblikken,

over volle huisvuilzakken, tot tv’s,

kinderwagens en koelkasten. Het

gemeentebestuur, MIROM, maar

ook tal van vrijwilligers spenderen

kosten noch moeite om de duizen-

den kilo’s rommel op te ruimen.

Maar het blijft dweilen met de

kraan open. Hoog tijd om de sluik-

storters kordaat halt toe te roepen.

Sluikstorten getuigt van een onein-
dige dwaasheid. Je belast er niet enkel 
het milieu, maar ook de medeburgers, 
de overheid en vooral jezelf mee. 

Want de opkuis van de rommel die 
sluikstorters achterlaten, heeft uiter-
aard een maatschappelijke kost. 

Deze kost voor de gemeenschap is 
aanzienlijk veel hoger dan het afval 
via de reguliere kanalen laten recy-
cleren of verwerken. Maar dat dringt 
blijkbaar niet tot iedereen door.

Daarom roept de N-VA iedereen op 
eens goed na te denken alvorens zich 
aan sluikstorten te bezondigen. 

Bij het gemeentebestuur dringen we 
aan om verder kordaat op te treden 
tegen elke vorm van sluikstorten.

wevelgem@n-va.be

Honden moeten in Wevelgem welkom zijn én blijven.

Honden zijn sociale wezens en spelen graag

eens met andere honden samen. 

Elke gezonde viervoeter moet zich eens

kunnen uitleven. Dit kan op dit ogenblik te 

weinig in Groot-Wevelgem. Daarom vraagt 

de N-VA een specifieke zone waar honden

vrij kunnen loslopen.

Honden horen nagenoeg overal aan de leiband. Lo-
gisch, want loslopend vormen honden een wezenlijk 
risico voor het steeds drukkere verkeer. Maar in een 
hondenzone is dat risico er niet. 

Op deze  omheinde groenzone kunnen honden, onder 
het waakzame oog van hun baasjes, in alle veiligheid 
rondlopen en spelen. Een gezellig moment voor hond 
én baasje, zonder dat zij andere burgers storen. 

HONDENSPEELWEIDE IN DE STEIGERS
Joachim Naert (N-VA) stelde in de gemeenteraad voor 
om een proefproject op te starten: “Zo kunnen we na-
gaan of een hondenloopweide een meerwaarde biedt 
voor onze gemeente.” Volgens de bevoegde schepen 
kan dit proefproject echter niet op voorgestelde locatie. 
Er zijn ook geen concrete plannen om honden elders 
samen te laten ravotten.

Niettemin zou de gemeente het 
N-VA-voorstel genegen zijn. 
Men belooft dan ook te zoeken 
naar een locatie die wél geschikt 
is als hondenloopweide. “Onze 
fractie zal dit thema verder op-
volgen en niet loslaten”, besluit 
Joachim Naert.

een haalbare 
combinatie

Wevelgem en honden: Verkeersborden voor parking mensen met beperking

Lid in de kijker: Thierry Fievez

N-VA Wevelgem voert actief en alert oppositie

Op de gemeenteraad van  
12 september vorig jaar diende ik 
namens de N-VA-fractie het  
voorstel in om verkeersborden 
die parkeerplaatsen voor mensen 
met een beperking aanduiden, 
aan te passen, te vernieuwen 
en er enkele extra bij te plaat-
sen. Vooral de vernieuwing van 
bepaalde beschadigde of kapotte 
borden is dringend.

Andere gemeenten, zoals Waregem, 
plaatsten onder het bewuste bord 
bovendien de aanvullende tekst: 
‘Neem je mijn plaats, neem dan ook 
mijn handicap’. Een duidelijke bood-
schap die ook in onze gemeente 
niet zou misstaan om mensen die 
misbruik willen maken van deze 
parking de les te lezen.

VOORSTEL POSITIEF ONTHAALD
Op de bewuste gemeenteraads- 
zitting bleek dat de bevoegde  
schepen het een goed voorstel vond. 

Zij zou hierover verder overleg 
plegen met de bevoegde diensten. 
Dat overleg leverde een positief 
antwoord op. 

Iedereen was ervan overtuigd dat de 
parkeerborden te allen tijde zicht-
baar en onbeschadigd moeten zijn.

Ook het voorstel voor de bijkomende 
tekst onder de borden werd goed 
onthaald door de verkeersdienst. Zij 
meldden te zullen nagaan waar en 
tegen welke voorwaarden ze derge-
lijke borden konden aanschaffen.

Op onze vraag naar bijkomende 
parkeerplaats voor personen met 
een beperking nabij de afscheids-
ruimte van het nieuw kerkhof in de 
Moorselestraat, werd geantwoord 
dat het verbindingswegje tussen 
het oude en het nieuwe gedeelte 
van deze begraafplaats toestaat om 
dit gedeelte van de begraafplaats te 
voet, met een rolstoel of met de fiets 
te bereiken.

UITWERKING LAAT OP ZICH  
WACHTEN
Ondanks al deze positieve 
geluiden, moeten we één jaar 
later vaststellen dat de realisatie 
ervan veel te lang op zich laten 
wachten. Recente foto’s tonen aan 
dat er op het terrein nog weinig 
of niets is veranderd. Een reden 

daarvoor geeft de meerderheid 
voorlopig niet.

Wij dringen er langs deze weg dan 
ook op aan dat het schepencollege, 
zonder verder uitstel, opdracht geeft 
aan de bevoegde diensten om werk 
te maken van het N-VA-voorstel. 
Met onze kracht, onze inzet en onze 
volharding willen wij voor de veran-
dering blijven zorgen.

Hendrik Vanhaverbeke
N-VA-gemeenteraadslid

‘Neem je mijn plaats, neem dan ook mijn handi-

cap’. Die boodschap moet voor gemeenteraadslid 

Hendrik Vanhaverbeke overduidelijk zijn.

Sluikstorters: 
wie zijn ze,  
wat drijft hen?

Joachim Naert
Gemeenteraadslid

304_15D_Wevelgem.indd   2 1/09/2015   18:03:18



Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

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:     /     /
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