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N-VA viert  
nieuwjaar!

We zetten 2017 gezellig en  
feestelijk in op zaterdagavond  
14 januari vanaf 19.30 uur in  
De Nekkerhal in Mechelen.  
Ook de voorzitter en de andere 
toppers zijn er van de partij.

Inschrijven kan bij N-VA Wevelgem  
via wevelgem@n-va.be. Er 
vertrekken bussen vanuit Kortrijk, 
Waregem, Roeselare en Izegem.

Arrondissement 
Kortrijk-Roeselare- 
Tielt toost op  
het nieuwe jaar

Gastspreker: Minister van Werk 
Philippe Muyters
Waar: Bierkasteel Emelgem
Wanneer: zondag 29 januari 
2017 vanaf 10.30 uur
De aansluitende receptie wordt u 
gratis aangeboden!

Verbinden, veranderen en vooruitgaan  
in 2017
Positief als we zijn, kijken we samen met u zeer graag een voorspoedig, 
gelukkig, gezond en vooral beter jaar tegemoet. 2016 was noch voor het 
land, noch voor de gemeente het allerbeste jaar.

Na een dramatisch 2015, waarin al onze 
Westerse waarden al op de proef werden 
gesteld, waren we overtuigd dat het enkel 
beter kon. Wisten we toen veel. Intussen 
is er nog meer polarisatie tussen culturen, 
volkeren, godsdiensten, maatschappijvisies 
en mensen.

Na de Parijse aanslagen in november 2015 
kreeg ons internationaal imago een ferme 
deuk, waarvan we nu nog steeds de  
gevolgen dragen. Op 22 maart 2016  
werd ons land in het hart getroffen met  
de aanslagen in Brussel en Zaventem.  
Dit diepmenselijk drama bezorgde onze 
economie ook een oplawaai die zich nog 
altijd laat voelen.

In Wevelgem besliste Alliance, ooit één 
van de parels aan de kroon van het lokale 
economische firmament, om nu definitief 
alle plaatselijke activiteit stop te zetten. 
Intussen laat de mogelijke komst van 
IKEA naar Wevelgem niemand van onze 
bewoners nog onberoerd. Voor- en tegen-
standers graven zich steeds dieper in hun 
eigen logica in.

Wij blijven hoopvol dat we, samen met 
alle mensen van goede wil, verder op 
zoek kunnen gaan naar alles wat ons kan 
verbinden. Slechts door een dialoog met 
open geest te voeren, zullen we samen de 
oplossingen voor onze lokale toekomst 
kunnen vinden.

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!

N-VA Wevelgem 
wenst iedereen een 
fantastisch 2017!
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Amand Bossuyt (OCMW-raadslid)
  vraagt bijzondere aandacht voor de zwakkeren en ouderen in onze samenleving.
  wil mensen met een beperking voorrang geven en hun mobiliteit vergroten. 
  wil infrastructuur, waar mogelijk, laten aanpassen en knelpunten bij het gemeentelijk bestuur 

doordrukken.
  wil de eenzaamheid bij de ouderen in onze samenleving aanpakken.

David Hamers (gemeenteraadslid)
  blijft met veel belangstelling diverse dossiers van nabij opvolgen.
  vraagt zich o.m. af welke nieuwe kronkels we in het IKEA-dossier nog te horen zullen krijgen, 

en hoe, waar en ten koste van wie het zwembaddossier zal evolueren.
  zet tegelijk in op versterking van het ondernemersklimaat in Wevelgem.
  timmert met de ganse N-VA-ploeg gestaag verder aan de beloofde weg van verandering.

Filip Daem (gemeenteraadslid)
  blijft zich met overtuiging inzetten om de kracht van verandering ook in de Dorpsstraat 

gerealiseerd te krijgen.
  droomt van een warme gemeente waar alle burgers zich, over de grenzen van de 

deelgemeenten heen, met elkaar verbonden weten.
  wil de bewoners van de Lauwestraat een straatfeest helpen organiseren, en hoopt dat alle 

straten en wijken die onze gemeente rijk is, dit voorbeeld van gemeenschapsvorming 
willen navolgen.

Hannelore Carlu  
(gemeenteraadslid)
  wil een luisterend oor bieden 

aan de inwoners van Wevelgem 
omdat er nog te weinig rekening 
wordt gehouden met de echte 
noden en behoeften bij onze 
inwoners.

  droomt van een gemeente waar 
het voor iedere burger fijn is om 
te wonen.

  wil een veilige en toegankelijke 
gemeente voor de minder mobiele 
mensen.

Hilde Martin   
(gemeenteraadslid)
  wenst voor jonge kinderen ook 

een opvang in de gemeentescholen 
tijdens vrije dagen en pedagogische 
studiedagen.

  wil ook dat er tijdens alle 
schoolvakanties een gemeentelijke 
opvang zou voorzien worden voor 
de allerkleinsten, die door hun jonge 
leeftijd helaas uit de boot vallen bij 
de bestaande opvanginitiatieven 
zoals speelpleinwerkingen.

Joachim Naert  
(gemeenteraadslid)
  blijft zich verder inzetten voor 

diverse thema’s zoals: lokale 
economie, toerisme, milieu, 
jeugd, armoede, algemeen 
welzijn, verkeer en erfgoed.

  zal ook verder actief blijven 
ijveren voor de al te vaak vergeten 
thema’s, zoals dierenwelzijn.

Etienne Kimpe (bestuurslid en lid van de milieuraad)
  strijdt voor het ongeschonden behoud van het natuur- en overstromingsgebied langs de 

Heulebeek tussen de Ledegemstraat en de Ballokstraat in Moorsele.
  blijft zich inzetten voor het behoud van en tegen de verstoring binnen de nog zeldzame open 

ruimtes in onze dichtbevolkte gemeente.

Stanislas Masureel (bestuurslid)
  zet zich in om de kracht van verandering in onze mooie gemeente mee vorm te geven, 

omdat onze inwoners enkel het beste verdienen.
  wil de troosteloze aanblik van de betonnen vlakte doorbreken en gaat resoluut voor een 

groener straatbeeld.
  ijvert als vader van twee jonge kinderen voor een verkeersveilige en kindvriendelijke 

buurt, opdat kinderen zich op een vlotte en veilige manier op straat kunnen begeven.

Serge Verbrugghe (OCMW-raadslid)
  blijft, vanuit de idee dat solidariteit onze belangrijkste waarde is, 

zich inzetten voor de zwakkeren in onze gemeente.
  zorgt dat de mensen die het nodig hebben op een rechtvaardige 

manier de juiste hulp aangeboden krijgen.

Hendrik Vanhaverbeke (gemeenteraadslid)
  vraagt extra investeringen voor het herstel en het veiliger maken van voet-, 

wandel- en fietspaden.
  verzet zich tegen contraproductieve besparingen op openbare verlichting in 

straten en op parkings.
  ijvert voor het herinvoeren van een gratis ophaling van grof huisvuil.
  blijft benadrukken dat tegenover rechten ook en vooral plichten staan.

Ilse Vandenbulcke (OCMW-raadslid)
  ijvert voor meer wederzijds respect.
  probeert de meerderheid tot inzicht te brengen dat waardevolle voorstellen 

vanuit de oppositie niet per definitie af te keuren zijn, en dat de bekommernis 
om het lot van de zwaksten onder ons, geen monopolie meer kan zijn van een 
verzuilde meerderheid.

Onze NIEUWJAARSBRIEF met BOODSCHAPPEN  
en INTENTIES voor een HOOPVOL 2017
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


