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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Beste inwoners van Wevelgem, Gullegem en Moorsele
 
Een jaar is alweer voorbij gevlogen, koning Winter is opnieuw in het land. Hoog tijd dus voor de eindejaarseditie van ons 
N-VA-blad. 
 
Op politiek vlak is één en ander in beweging gezet dit jaar bij de N-VA. Onze zes gemeenteraadsleden – onder wie drie nieuwe 
leden – en onze twee leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst voeren sterk, streng maar ook constructief oppositie, 
in het belang van alle inwoners van onze vlasgemeente. Zij worden daarin ondersteund door een nieuw afdelingsbestuur dat 
ook instaat voor de verdere uitbouw van onze afdeling: aantrekken van nieuwe (jonge) bestuursleden, blijven werven van 
nieuwe leden, uitwerken van toffe activiteiten, enzovoort. 

Ook op sociale media zijn we meer dan actief. Volg onze Facebookpagina N-VA Wevelgem en blijf zo op de hoogte van onze 
activiteiten in de gemeenteraad en daarbuiten. Uiteraard blijven we ook in 2020 hard verder werken.   
 
Maar nu genoeg over het politieke. Sta mij toe om u allen een schitterend 2020 toe te wensen namens 
onze volledige N-VA-afdeling. Mogen al uw persoonlijke en professionele wensen in het nieuwe jaar 
uitkomen. Geniet ten volle van de eindejaarsfeesten … en tot in 2020!  
 
Met vriendelijke groeten

Dominique Geenens I Voorzitter N-VA Wevelgem

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Eindelijk het licht gezien
Tegen 2022 zullen alle straten in Wevelgem voorzien zijn van energiebesparende 
ledverlichting. Vanaf dan zal er ook ’s nachts weer licht schijnen in onze straten 
en op onze pleinen. Daarmee zal hopelijk definitief een einde komen aan de 
donkere periode, waartoe de meerderheid jaren terug besloot.

Het was een bijzonder ongelukkige beslissing van de meerderheid om, onder het 
mom van duurzaamheid, Wevelgem ’s nachts in volledige duisternis te storten. 
De terechte klachten van onze bewoners stapelden zich jarenlang op. Meermaals 
heeft de N-VA vanuit de oppositie deze zorgwekkende toestand, die het onveilig- 
heidsgevoel alleen maar deed toenemen, openlijk aangeklaagd. Ook andere 
oppositiepartijen schaarden zich achter ons verzet.

Eindelijk heeft de meerderheid nu ook ingezien dat het zo niet verder kon.  
Het heeft lang geduurd, maar ook bij hen is het licht nu toch gaan schijnen. En 
binnen afzienbare tijd schijnt het dus ook opnieuw in al onze straten. Het had 
allemaal veel sneller gemogen en gekund, maar we zijn al blij dat er eindelijk 
licht aan het einde van de donkere tunnel opdoemt.
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Een peukenvrij Wevelgem
N-VA Wevelgem bindt de strijd aan tegen sigaretten- 
peuken. Gemeenteraadslid Henk Louf lanceerde op 
de gemeenteraad van november een voorstel om van 
Wevelgem een peukenvrije gemeente te maken.

Schadelijk voor het milieu
Wist u dat één sigarettenpeuk niet minder dan 7 000 schadelijke 
stoffen bevat? Eén peuk die in een gracht, waterloop of riool 
terechtkomt, besmet maar liefst 500 liter water. Het duurt tot 
vijftien jaar voor de natuur zo’n peuk afgebroken heeft. Peuken 
vormen dus een ernstige bedreiging voor onze omgeving.

Maar peuken kunnen ook gerecycleerd worden. Ze bevatten 
een aantal bijzondere waardevolle componenten, die elders zeker 
hun nut kunnen hebben. En dat is waar de N-VA in Wevelgem 
resoluut voor wil gaan. Het is voor iedereen beter wanneer we 
peuken niet zomaar roekeloos op straat gooien maar ze  
verzamelen en recycleren.

Straatasbakken als oplossing
Rokers overtuigen om hun peuken in straatasbakken te droppen,  
vergt wat moeite, maar lukken moet het zeker. Ook rokers hebben  
immers liever een netter Wevelgem. Als overheid moeten we 
zorgen voor asbakken op openbare plaatsen waar veel peuken op 

straat belanden. Zo kunnen we de peuken verzamelen en  
recycleren. Meer vragen we niet.

Jammer dat de meerderheid in Wevelgem dit waardevolle voorstel 
van Henk Louf niet ondersteunt. Voorlopig wil de gemeente zich 
enkel beperken tot een coachingprogramma om mensen te laten 
stoppen met roken. Maar iedereen wéét toch al lang dat roken 
schadelijk is? Zolang er rokers zijn, moet een verantwoordelijk 
bestuur alles in het werk stellen om onze omgeving te behoeden 
voor de kwalijke gevolgen van die overvloed aan peuken op haar 
grondgebied. De N-VA laat dit unieke initiatief om Wevelgem  
peukenvrij te maken in elk geval niet los.

Plopper-de-plop, kapper-de-kap en cyclo-de-cross
In Gullegem stonden ooit eens honderd bomen te groeien, gezond en wel. Niemand had ooit last gehad 
van de groene reuzen. Tot er in een lokale melkherberg beslist werd tot het jaarlijks organiseren van 
een cyclocross.

En plots bleken die honderd groene bomen allemaal dermate ziek dat een dringende kap zich opdrong, zo mogelijk nog vóór 
de eerstvolgende editie waarop de ploeterende kabouters opnieuw het veld zouden worden ingestuurd.

Waar iedere rechtgeaarde kabouter bergen moet verzetten om ooit een 
boompje omgelegd te krijgen, helpt het wanneer een of meerdere beleids-
kabouters deel uitmaken van de organisatie van uw kaboutercyclocross. 
En honderd groene bomen konden gelijk tegen de vlakte.

Anders verging het hun soortgenoten in het grote kabouterpark van 
Wevelgem. Tijdens een zomers onweer sneuvelden meerdere bomen in de 
Wevelgemse Hovingen. Vooraleer er verdere maatregelen zouden volgen, 
werden de overlevende broers en zussen van de omgevallen bomen via 
drones onderzocht op hun gezondheidstoestand.

Dat een dergelijk telegeleid onderzoek voor de honderd Gullegemse 
bomen blijkbaar helemaal niet nodig was, deed toch een aantal kabouter-
wenkbrauwen fronsen. Maar ja, in Kabouterland is echt alles mogelijk. 
Gelukkig loopt het in de echte wereld allemaal zo’n vaart niet, of toch niet 
voor zover wij weten. 
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Bijna 2 miljoen euro  
extra voor Wevelgem 
dankzij Jambon I
De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende 
jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen 
om te investeren in hun gemeente. Voor Wevelgem 
betekent dat concreet 1 976 356 euro.

Dat is het gevolg van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord.  
De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde  
‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de  
ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten tegelijk 
extra budget voor hun open ruimte. Naast die bijkomende 
financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste  
inkomstenbron voor onze gemeente, de komende jaren elk 
jaar met 3,5 procent groeien.

De nieuwe Vlaamse 
Regering, onder leiding 
van minister-president 
Jan Jambon, wil de ge-
meenten meer financiële 
ademruimte geven, zodat 
ze de komende jaren sterk 
blijven investeren. N-VA 
Wevelgem rekent erop 
dat de extra middelen de 
komende jaren nuttig wor-
den aangewend. Zo is er 
vanuit onze bevolking een 
grote vraag naar betere en 
veiligere wegen, fiets- en 
voetpaden.

Vakantieperiodes  
lokale handelaars in  
infokrant

Op de gemeenteraad van september vroeg Henk 
Louf namens N-VA Wevelgem om volgend jaar een 
vakantiekalender te publiceren in de infokrant van 
onze gemeente. Zijn voorstel krijgt navolging.
Iedereen kent het gevoel: je wil in de vakantieperiode bood-
schappen doen bij de lokale handelaar, maar je staat voor een 
gesloten deur wegens jaarlijks verlof. Een vaak lange zoektocht 
en vele kilometers verder, vind je eindelijke wat je nodig hebt ...

Een situatie die nochtans eenvoudig te vermijden is. Vandaar 
het voorstel dat N-VA Wevelgem lanceerde: publiceer in de 
infokrant van juni alle verlofdata van de lokale handelaars over 
de drie deelgemeenten. Gelukkig blijkt ook de meerderheid 
gewonnen voor het initiatief. De gemeente zal afstemmen met 
de diverse lokale zelfstandigenorganisaties om een doeltreffende 
oplossing te vinden tegen de volgende vakantieperiode.

Wevelgemse beleidsmakers al in winterslaap
Ruim één jaar na de gemeenteraadsverkiezingen stellen we vast dat de meeste Wevelgemse beleidsmakers opnieuw in een diepe 
slaap zijn gedommeld. De grote plannen en beloftes die vorig jaar werden gemaakt om de kernen van onze gemeente opnieuw 
leefbaar en aantrekkelijk te maken, zijn nog amper aan de orde.

Ondanks alle studies die massa’s geld 
hebben gekost, en ondanks alle raad- 
plegingen die men heeft verricht, blijft  
het tot op vandaag hoogst onduidelijk hoe 
de gemeente de problemen nu eindelijk 
gaat aanpakken. Komt er een betere  
doorstroming van het verkeer door het 
centrum van Wevelgem? Komt er een  
ondergrondse parking in het centrum, 
waardoor er bovengronds weer meer  
groene ruimte kan verschijnen? En hoe zal 
die vergroende omgeving er dan uitzien? 
Wordt die ingevuld in verstandig overleg 
met de lokale middenstand? 

Tal van onbeantwoorde vragen
Wordt er nu eindelijk concreet werk 
gemaakt van de campusomgeving in de 
Deken Jonckheerestraat? En gaat men extra  
maatregelen nemen voor de veiligheid van 
de alsmaar groeiende groep fietsers op 
onze wegen? Wordt het sluipverkeer ooit 
nog aangepakt? En hoeveel ongevallen  
moeten zich nog voordoen voor men 
eindelijk het zwaar verkeer uit onze centra 
zal bannen? Wanneer geraken de plannen 
voor een nieuw ontmoetingscentrum in 
Gullegem eindelijk rond? En hoe gaan 
we in onze kerken in de toekomst ruimte 
maken voor nieuwe activiteiten?   

Zo zouden we het lijstje met onbeant-
woorde vragen nog een tijdje kunnen 
laten doorlopen. Er is werk aan de winkel 
in Wevelgem, véél werk. Dat is alvast  
duidelijk. Wij roepen de beleidsmakers 
dan ook op wakker te schieten en te doen 
waarvoor zij verkozen zijn en betaald  
worden: zorgen dat onze gemeente en haar 
inwoners krijgen waar ze recht op hebben. 
Wij vragen niets meer, maar ook niets 
minder dan een warme, veilige en welva-
rende omgeving voor al onze inwoners.
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