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Wat doet de gemeente voor u?
Als inwoner van Groot-Wevelgem betaalt u, via de gemeentelijke belastingen, voor de werkingsmiddelen van 
onze gemeente. Vraag is dan ook of u hiervoor van de gemeente voldoende terugkrijgt? Deze vraag stelde de 
N-VA zich ook, zeker na het vernemen van jullie ergernissen.

De files op de belangrijke invalswegen worden 
niet aangepakt en de snelheid op lokale wegen 
wordt veel te weinig gecontroleerd. Overal 
blijft er zwerfvuil rondslingeren. Het onveilig-
heidsgevoel blijft boven de gemeente zweven. 
De voetpaden worden maar druppelsgewijs 
hersteld. De wachtlijsten in de zorginstellingen 
of in de sociale huisvesting blijven veel te lang. 
Wegenwerken blijven aanslepen. 

De beloofde herinrichting van het centrum van 
Wevelgem laat op zich wachten. Café-uitba-
ters worden op voorhand getipt over politie-
controles.  Er wordt nog amper extra groene 
ruimte gecreëerd. Voetbalploegen worden 
aan de schandpaal genageld. Mogelijkheden 
voor plaatselijke ondernemers om lokaal uit te 
breiden, zijn bijzonder schaars. Leeglopende 
kerkgebouwen krijgen geen herbestemming.

Opmerkelijk is dat een aanzienlijk deel van 
deze klachten ook al in 2012 te horen was.  
De meerderheid kan na 3,5 jaar besturen  
inderdaad amper resultaten voorleggen.  
Ten opzichte van de omliggende steden blijft 
Wevelgem ter plaatse trappelen.

Als inwoner van Groot-Wevelgem krijgt u  
dus onvoldoende waar voor uw geld.  
De N-VA roept de huidige meerderheid op  
van de resterende 2,5 jaar gebruik te maken  
en met gezonde ambitie de opgelopen achter-
stand in te halen. Gewoon omdat onze burgers 
dit verdienen.

Filip Daem
Voorzitter N-VA Wevelgem

Samen feesten is veel leuker
Stilaan groeit hier in Vlaanderen de vraag om 
op openbare plaatsen met vrienden en familie 
een feestje te kunnen organiseren. N-VA-raadslid 
Joachim Naert stelde daarom in de gemeenteraad 
voor om openbare barbecues te plaatsen. 

Het fenomeen komt overgewaaid uit Australië en 
steden als Aalst, Gent, Antwerpen en Kortrijk doen 
hier al aan mee. “Een leuke oplossing voor wie geen 
plaats heeft voor een barbecue of voor wie er geen 
heeft”, aldus Joachim. 

De voltallige gemeenteraad schaarde zich unaniem 
achter het N-VA-voorstel om op drie locaties in Groot-
Wevelgem een barbecue te plaatsen: de groenzone 
tussen Moerstraat/Pater Damiaanstraat/Vinkestraat 
in Wevelgem, de groenzone tussen Kwadries en de 
Westakker in Gullegem, en langsheen het Groene 
Lint in Moorsele. Suggesties voor nieuwe locaties zijn 
uiteraard welkom.

“Openbaar barbecueën 
brengt mensen samen. 
Iedereen kan gebruik maken 
van deze infrastructuur.”
N-VA-raadslid Joachim Naert
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OCMW: meer dan liefdadigheid

De N-VA eist respect voor het voetbal
‘Wevelgem spreekt je aan’ is een bijzonder holle 
slogan geworden als het over voetbal gaat. Dat de 
meerderheid het voetbal geen warm hart toedraagt, 
was al eerder bekend. Maar met de publieke uithaal 
naar FC Gullegem werd dit nog meer benadrukt.

Zonder enige vorm van tegenspraak of overleg, stelde de 
meerderheid voor om geplande investeringen voor de 
voetbalclubs te gaan bevriezen. Dit is een ware kaakslag in het 
gezicht van de drie voetbalclubs binnen Groot-Wevelgem en van 
de vele honderden spelers, bestuursleden, trainers en vrijwilligers 
die ook deel uitmaken van deze clubs.

Dagelijks geeft een leger vrijwilligers in Groot-Wevelgem het 
beste van zichzelf om alle spelers hun sport te laten beoefenen. 
Niemand wordt hierbij uitgesloten. Dit is ook de reden waarom 
het G-voetbal werd opgestart, zodat ook kinderen met een 
beperking voor hun favoriete voetbalspelletje de grasmat op 
kunnen.  Dat hierbij soms fouten worden gemaakt, is niet meer 
dan menselijk, maar is geen reden om onze voetbalclubs bewust 
in een slecht daglicht te plaatsen, en nog minder om hen aan de 
schandpaal te nagelen. 

Zo staat viersterrenclub SV Wevelgem City al jaren aan de top 
als het gaat over opleiding van haar jongeren. Ook FC Gullegem 
is zeer goed op weg om hetzelfde niveau te halen. Feit is dat ook 
KSV Moorsele alles in het werk stelt om nauw samen te werken 
met SV Wevelgem City en verder opklimt. Alle mensen die zich 
hiervoor inzetten verdienen meer respect dan wat zij vanwege de 
anti-voetbalmeerderheid krijgen.

De N-VA roept de meerderheid op om alle sporten en sportclubs 
binnen onze gemeente op dezelfde respectvolle wijze te 
behandelen en een dialoog te voeren. Wevelgem spreekt je aan, 
nietwaar?

Tijdens de wegenwerken heeft men ook een nieuwe riolering 
aangelegd. Voor deze rioleringswerken, waarvan de totale 
kostprijs 222.611 euro bedroeg, kreeg de gemeente van de 
Vlaamse Overheid het volledig bedrag gesubsidieerd. Of anders 
gezegd, deze rioleringswerken kosten de gemeente niets.

Tot daar het goede nieuws. De bewoners van deze straten 
werden namelijk door de gemeente ingelicht dat ze de kostprijs 
van de rioleringswerken, via de verhaalbelasting, nogmaals 
voor de volle honderd procent moeten betalen. De gemeente 
laat onze burgers betalen voor wat ze gewoon hebben gekregen. 
Bovendien hebben wij in de subsidie van de Vlaamse overheid 
met zijn allen, dus ook de burgers van de bewuste straten, via de 
gewone belastingen bijgedragen. 

Daarom drong de N-VA bij de Wevelgemse meerderheid aan om 
deze rioleringskost niet door te rekenen aan de bewoners van 
de drie bewuste straten. De meerderheid verwierp het verzoek 
van de N-VA en verschuilde zich achter het gelijkheidsbeginsel. 

Van gelijkheid tussen onze burgers is hier echter geen sprake. 
Gelijkheid zou er enkel zijn, mocht iedereen evenveel betalen 
voor een aansluiting op het rioleringsnetwerk.

Tegen dergelijke rioolpolitiek, waarbij onze burgers ongelijk 
worden behandeld, zal de N-VA zich blijven verzetten.

Rioolpolitiek ringelt sommige Wevelgemse burgers
Je zal maar toevallig, of liever per ongeluk, in de Parkstraat, de Katerstraat of de Visserijstraat in Wevelgem 
wonen. De wegen langs deze straten werden opnieuw aangelegd om het fietsverkeer tussen Wevelgem en 
Menen veiliger te laten verlopen. Hier kan uiteraard niemand tegen zijn.

Het zijn spannende tijden voor OCMW’s. De komende jaren worden zij overal in Vlaanderen geïntegreerd 
in de gemeentediensten. Ook in Wevelgem helpt de N-VA om dit in goede banen te leiden. 

Zo garanderen wij een sterker 
sociaal beleid. Het nobele 
streven van een OCMW dat 
iedereen een menswaardig 
leven moet kunnen leiden, is 
ook nu nog sterk aanwezig. 
Alleen is het dienstenpakket 
gevoelig uitgebreid sinds hun 
ontstaan.

Meer dan geld
Het OCMW is er al lang 
niet meer alleen voor wie 
het financieel moeilijk 
heeft. Mensen kunnen er 
aankloppen voor psychische 
steun of hulp in noodsituaties. 
Denk maar aan de opvang 

van vluchtelingen. Ook 
onze gemeente kreeg van 
de federale overheid het 
verzoek om meer te doen 
in dat verband. De eigen 
hulpbehoevende burgers 
kunnen bij het OCMW 
terecht voor niet-financiële 
hulp zoals voedselbedeling, 
advies aan zelfstandigen 
en trajectbegeleiding bij 
tewerkstelling. Ook voor 
de groter wordende groep 
ouderen is de OCMW-
dienstverlening heel 
belangrijk. Niet alleen in 
de eigen wooncentra, maar 
ook in de thuiszorg speelt 

het OCMW een grote rol via 
klusjes-, poets-, hulpoproep- 
en maaltijddiensten.

Vangnet én trampoline
Vandaag biedt het OCMW 
een algemene sociale 
dienstverlening met een 
waaier aan diensten. Volgens 
de N-VA is dit ook een extra 
reden om deze instelling in de 
bestaande gemeentediensten 
te integreren en er geen apart 
statuut aan te geven. Zo valt 
hopelijk ook de stigmatisering 
weg die OCMW-klanten nu 
helaas ondervinden.

Voor de N-VA dient het 
OCMW niet louter als 
vangnet, maar ook als 
trampoline voor wie het 
moeilijk heeft. Onze drie 
OCMW-raadsleden, Amand 
Bossuyt, Serge Verbrugghe 
en Ilse Vandenbulcke zullen 
erover waken dat het OCMW 
ook na de integratie die focus 
niet verliest. In het belang 
van uw welzijn en dat van 
alle andere inwoners van 
Wevelgem, Gullegem en 
Moorsele.

“Nu nog eens de 
rioleringswerken 
laten betalen door de 
bewoners van de Park-
straat, Katerstraat en 
Visserijstraat kan niet.”
Hendrik Vanhaverbeke
Gemeenteraadslid 



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)
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400
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België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


