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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Ons afdelingsbestuur staat voor u klaar
Met veel trots stellen wij ons nieuw afdelingsbestuur aan u voor. Samen met u wil onze sterke en dynamische 
ploeg verder bouwen aan onze mooie vlasgemeente. 

Maak kennis met uw kandidaten 
voor 26 mei op p. 2 en 3.

Aline Deroose
Secretaris

Ilse Vandenbulcke
Penningmeester en lid van 
het bijzonder comité voor de 
sociale dienst

Amand Bossuyt
Ledenverantwoordelijke

Michaël Behaeghe
Organisatieverantwoordelijke, 
beheerder sociale media en 
website

Sara Vilain
Jongerenverantwoordelijke

Filip Daem
Fractievoorzitter en 
gemeenteraadslid

Henk Louf
Gemeenteraadslid

Hendrik Vanhaverbeke
Gemeenteraadslid en lid van 
het bijzonder comité voor de 
sociale dienst

Joachim Naert
Gemeenteraadslid

Heidi Craeynest
Gemeenteraadslid

Charlotte Bonte
Gemeenteraadslid

Greta Vandenberghe
Bestuurslid

Hilde Martin
Bestuurslid

Ignace Quidousse
Bestuurslid

Luc Vanderhaeghe
Bestuurslid

Rowena Brams
Bestuurslid

Stijn Debrouwere
Bestuurslid

Thany Velghe
Bestuurslid

Veerle Noelanders
Bestuurslid

Dominique Geenens
Voorzitter
“Ik ben heel dankbaar voor het vertrouwen en kijk 
ernaar uit om de afdeling verder te doen groeien en 
te werken aan een sterker Wevelgem, Gullegem én 
Moorsele.”

Stanislas Masureel
Ondervoorzitter
“Als beleidsmedewerker ben ik dagelijks bezig met 
politiek. Ik ga graag het engagement aan om onze 
afdeling inhoudelijk verder te versterken en om 
nieuwe, beloftevolle mensen aan te trekken.”
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Uw kandidaten voor 26 mei 
Op 26 mei trekt u opnieuw naar de stembus voor de verkiezing van het Vlaams, federaal en Europees 
parlement. De N-VA staat voor u klaar met een ijzersterk team en een stevig onderbouwd programma. 
In Wevelgem kunt u rekenen op twee kandidaten van eigen bodem.

Henk Louf is 53 jaar en is zaakvoerder van kledingzaak Isola Fashion in Wevelgem. Als succesvolle ondernemer zit Henk 
nooit stil en is hij steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen. Bij de lokale verkiezingen was hij lijsttrekker en kon hij meteen een 
mooie score neerzetten.

Zin voor initiatief
Henk is betrokken bij tal van evenementen en organisaties. Zo is hij de stuwende kracht achter de jaarlijkse braderie, is hij 
actief binnen Unizo Wevelgem en is hij voorzitter van voetbalclub SV Wevelgem City. ‘Wevelgem wintert’ is de nieuwste 
organisatie op zijn palmares.

Henk is een witte raaf in de politiek en leeft volgens het motto: “Als je iets doet, moet je het goed doen.” Zijn engagement in 
het verenigingsleven en zijn economische activiteiten brengen hem dagelijks in contact met andere inwoners. Zo weet Henk 
als geen ander wat er moet gebeuren om het dagelijkse leven van de Wevelgemnaars te verbeteren.

“Als zelfstandig zaakvoerder wil ik de stem van de ondernemer luider laten weerklinken in Brussel”, aldus Henk. “Verder 
geloof ik rotsvast in een sterk Vlaanderen dat zijn eigen boontjes dopt. Een Vlaanderen waar duurzaamheid te rijmen valt met 
haalbaarheid én een Vlaanderen waar positieve integratie een evidentie is.” 

De stem van de 
ondernemer moet luider 
weerklinken in Brussel.”

De kerstboomverbranding afschaffen 
zal het milieu niet redden
De jaarlijkse kerstboomverbranding is op veel plaatsen in Vlaanderen een eeuwenoude traditie. Ook is het 
een uitstekende gelegenheid om het nieuwe jaar feestelijk en gezellig in te luiden. “Wie kan daar tegen zijn?” 
denkt u wellicht. Groen, zo blijkt, want op de gemeenteraad stelde de partij voor om de kerstboomverbranding 
af te schaffen.

Onze N-VA-fractie stemde tegen het voorstel, met een gevatte tussenkomt van raadslid 
Joachim Naert. “Wij delen de bezorgdheid over het milieu en zijn er absoluut voorstander 
van om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken”, aldus Joachim. 

“Maar laat ons ook eerlijk zijn: het verbieden van de kerstboomverbranding is niet dé 
oplossing voor een duurzaam milieu. Willen we evolueren richting een duurzame en 
milieuvriendelijke samenleving, dan moeten we structurele maatregelen nemen. Met een 
omslag naar CO2-neutrale, hernieuwbare energie bijvoorbeeld.”

Henk Louf
Plaats 9 Kamer

Gemeenteraadslid Joachim Naert: “Om te evolueren richting een duurzame en 
milieuvriendelijke samenleving moeten we structurele maatregelen nemen.”

2

140_19L_Wevelgem.indd   2 5/04/2019   11:51:32



www.n-va.be/wevelgem

Uw kandidaten voor 26 mei 
Op 26 mei trekt u opnieuw naar de stembus voor de verkiezing van het Vlaams, federaal en Europees 
parlement. De N-VA staat voor u klaar met een ijzersterk team en een stevig onderbouwd programma. 
In Wevelgem kunt u rekenen op twee kandidaten van eigen bodem.

Charlotte Bonte is 46 jaar en is zelfstandig thuisverpleegkundige. Als volslagen nieuwkomer in de lokale politiek werd zij in 
oktober 2018 meteen verkozen tot gemeenteraadslid, en dat vanop de voorlaatste plaats. Charlotte is een sociaal geëngageerde 
en zorgzame vrouw die zich blijvend wil inzetten voor kwaliteitsvolle en betaalbare zorg voor jong en oud.

Een passie voor de medemens
Charlotte is ook een ondernemer in hart en nieren. Op haar achttiende nam zij de zaak van haar grootouders in Menen over. 
Toen ze dertig werd, besloot Charlotte om een nieuwe wending aan haar carrière te geven. Zij ging drie jaar studeren voor 
verpleegkundige en startte vervolgens haar eigen praktijk op. Ruim tien jaar later is die praktijk uitgegroeid tot een bloeiende 
onderneming met zeven verpleegkundigen in dienst.

Dat Charlotte een groot hart heeft voor haar medemens, blijkt ook uit haar sociaal engagement buiten de werkuren. Elk jaar 
organiseert ze een groot feest voor ouderen en eenzamen. Ruim 300 mensen kunnen zo dankzij haar inzet van een leuke 
namiddag genieten.

“Politiek heeft mij altijd geboeid”, bekent Charlotte. “Ik ben de partij dan ook bijzonder dankbaar voor de mooie kans en hoop 
met mijn opvolgersplaats heel wat naambekendheid op te bouwen. Met mijn kandidatuur wil ik het belang van zorg en sociaal 
welzijn nadrukkelijk op de agenda zetten.”

Ik wil het belang van zorg en 
sociaal welzijn nadrukkelijk op de 
agenda zetten.”

Werkgroep winter loodst Wevelgem doorheen 
winterprikken
In januari ondervond ook Wevelgem een stevige winterprik. Winterprikken zorgen elk jaar voor heel wat 
ongemakken, zoals spekgladde stoepen, ingesneeuwde wegen en achterblijvende vuilniszakken. Daarom 
deed ons raadslid Hendrik Vanhaverbeke een voorstel aan de gemeenteraad.

Tijdens de voorbije winterprik bleven de straten in Wevelgem, Gullegem 
en Moorsele er verschillende dagen wit en onaangeroerd bij liggen. 
Ons raadslid Hendrik Vanhaverbeke vond het daarom tijd voor 
actie. Op de gemeenteraad stelde hij voor om een werkgroep ‘winter’ 
op te richten. In de werkgroep kunnen concrete acties worden voor-
bereid om een komende winterprik het hoofd te bieden.

“Het is de plicht van de gemeente om bij een stevige winterprik te 
zorgen voor sneeuwvrije en veilige straten en voetpaden”, verklaarde 
Hendrik. “Onze inwoners moeten zich in alle omstandigheden 
veilig kunnen verplaatsen. Met een werkgroep kunnen we concrete 
maatregelen uitwerken om winterprikken vlot te trotseren. Ik denk 
bijvoorbeeld aan het inschakelen van leefloongerechtigden voor het 
ruimen van sneeuw of het vrijmaken van voetpaden.”

Charlotte Bonte
2de opvolger
Vlaams Parlement
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in West-Vlaanderen. 

n-va.be/verkiezingen

Yngvild INGELS
Menen

Veiligheidsspecialist

2de plaats
Kamer

Bert MAERTENS
Izegem 

Burgemeester en Vlaams 
volksvertegenwoordiger

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Sander LOONES
Koksijde

Voormalig minister en

Europarlementslid

Lijsttrekker
Kamer

Maaike DE VREESE
Brugge

Adviseur bij Dienst 

Vreemdelingenzaken

2de plaats
Vlaams Parlement

Geert BOURGEOIS
Izegem

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa
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