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De N-VA heeft een             voor Wevelgem.

Geen gratis restafvalzakken voor hulpbehoevenden
Op de gemeenteraad van april vroeg N-VA-gemeenteraadslid Ann Steelandt om inwoners van onze  
gemeente die lijden aan chronische incontinentie, te willen voorzien van een pakket  
gratis restafvalzakken. Dit naar het voorbeeld van andere gemeenten zoals Moorslede.

Deze bijdrage zou zeker een meerwaarde betekenen voor alle inwoners die aan deze ziekte lijden, maar 
tegelijk ook aan personen met een blijvende stoma, met nierdialyse en sondevoeding. De beperkte kost kan 
door ons allen gedragen worden. Meestal gaat het om mensen die maandelijks al geconfronteerd worden met 
extra medische kosten. Zij kunnen ieder duwtje in de rug best gebruiken. De huidige meerderheid is echter 
op dit sociale verzoek van Ann Steelandt niet willen ingaan. Het verzoek werd afgewezen. Tot daar de warme 
gemeenschap waar deze meerderheid steeds de mond van vol heeft. Een sociale ANDERE KOERS is dus 
duidelijk nodig voor een beter Wevelgem!

Andere koers voor Wevelgem
Een andere koers
Koers zit in het DNA van Wevelgem. De vraag die zich echter 
stelt: zit Wevelgem als gemeente op koers? Voor tal van zaken 
wel. Wevelgem heeft een rijk verenigingsleven en er is een uit-
gebreid aanbod aan sport en cultuur.

Maar tegelijk heeft het huidige beleid op tal van dossiers steken 
laten vallen. Onze mobiliteit draait volledig in de soep. De  
beloofde herinrichting van het centrum van Wevelgem staat, 
ondanks het inderhaast gekunstelde masterplan, werkelijk nog 
nergens. De groenvoorziening is compleet ondermaats.  

De N-VA gaat resoluut voor een ANDERE KOERS. Wevelgem 
moet uit de wurggreep komen van een beleid dat nooit verder 
denkt dan een volgende verkiezing. 

Veiliger Wevelgem
Andere Koers gaat om een veiliger Wevelgem, waar niet alle 
lichten doven ‘s nachts. Waar de inbraken hard worden bestre-
den. Waar ouders geen schrik hebben om kinderen de straat op 
te laten gaan. Een veiliger Wevelgem voor onze jeugd, zonder 
pesterijen, zinloos geweld of drugs. Waar senioren ‘s avonds 
opnieuw durven buitenkomen. Andere Koers gaat ook om het 
herstel van het contact tussen u als burger en uw wijkagent als er 
iets fout dreigt te lopen.

Andere Koers gaat om een mobieler Wevelgem, waar u niet te 
pas en te onpas stilstaat. Tegen het sluipverkeer. Vóór een  
regionaal fietsennetwerk met publieke fietsen. Andere Koers gaat 
ook over het benutten van de Leie om personen te vervoeren. 

Wie droomt van een leefbaar Wevelgem voor kinderen en  
kleinkinderen, moet nu samen met ons de juiste keuzes maken. 
Die noodzakelijke keuzes vragen daarom, nu meer dan ooit, wel 
een compleet ANDERE KOERS!

Voor een veilige thuis in een  
welvarend Wevelgem !

Filip Daem 
Fractievoorzitter 

Lijstduwerr
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  Henk Louf is onze lijsttrekker. Henk is ondernemer en al jaren drijvende kracht achter tal van 
succesvolle organisaties in Wevelgem. Hij neemt onze equipe de komende maanden op sleeptouw.

De sociale kruidenier komt er aan
De eerste concrete stappen naar een sociale  
kruidenier zijn gezet. De OCMW-raad keurde  
een princiepsbeslissing daarover goed. De sociale 
kruidenier is een voorstel van N-VA-gemeente-
raadslid Joachim Naert ter vervanging van de 
voedselpakketten.
Vandaag worden voedselpakketten uitgedeeld aan mede-
burgers die er niet altijd in slagen om de eindjes aan elkaar 
te knopen. Dit systeem werkt al jaren zeer goed en wordt 
gedragen door een groep enthousiaste vrijwilligers. “Maar het 
uitdelen van voedselpakketten is eigenlijk niet meer van deze 
tijd”, vindt N-VA-gemeenteraadslid Joachim Naert. 

Sociale kruidenier
Reeds in 2013 lanceerde Joachim een voorstel voor een sociale kruidenier. Een sociale kruidenier is een 
soort mini-supermarkt waar de gebruikers keuzemogelijkheid hebben om hun pakket zelf samen te 
stellen. 

“In 2013 werd dit voorstel door alle partijen gedragen en meegenomen in het beleidsplan van het 
OCMW, maar helaas bleef dit jaren een lege doos”, aldus Joachim Naert. Daar komt nu toch  
verandering in. “Al is de effectieve omvorming naar een sociale kruidenier nog niet voor morgen,  
ik ben toch tevreden dat dit voorstel er na vijf jaar er dan toch nog komt” aldus Joachim Naert.

16 straffe madammen, 15 straffe heren
U zal het ook gemerkt hebben: de gemeenteraadsverkiezingen naderen. Plots verschijnen tal van nieuwe 
gezichten in het straatbeeld en op sociale media, allemaal op zoek naar uw gunst en uw stem.

Over de partijgrenzen heen juichen wij toe dat er nog zoveel 
mannen en vrouwen bereid zijn om verantwoordelijkheid op 
te nemen, allemaal met de betrachting om Wevelgem beter te 
maken.

En laat het duidelijk zijn. Niet iedereen die in de politieke arena 
aantreedt is een postjespakker of een zakkenvuller, besmet door 
de graaiziekte. Dergelijke figuren bestaan, maar de meeste  
kandidaten stappen in de gemeentepolitiek uit puur idealisme.

Vlaamse reflex, idealisme en een groot hart
Ook wij met N-VA Wevelgem hebben onze zoektocht afgerond 
naar mensen met de Vlaamse reflex, bergen idealisme en vooral 
een groot hart voor Wevelgem. Met 15 sterke heren en 16 char-
mante straffe madammen trekt N-VA Wevelgem op 14 oktober 
naar de kiezer. 

Onze ploeg zoekt u weldra met veel enthousiasme op om te  
luisteren naar uw kijk op onze dierbare gemeente. Uw bezorgd-
heden zijn immers de onze. En tegelijk geven wij u graag onze 
visie op een beter Wevelgem mee. Want dat het beter kan en 
moet, staat als een paal boven water.

Met onze sterke N-VA-ploeg wenkt de verandering nu ook in 
Wevelgem. 

Voor een veilige thuis in een
welvarend Wevelgem.
ANDERE KOERS!

Hendrik Louf 
Lijsttrekker

De stilstand regeert in Wevelgem
De huidige meerderheid voert op vlak van mobiliteit een non-beleid. Zoveel is de afgelopen jaren wel  
duidelijk geworden. De toestand is er alleen maar erger op geworden.

Ondanks alle dure studies en beloftes staan we hoe langer hoe 
meer stil. Op de N8, op de grote invalswegen van onze centra 
waar te pas en te onpas werken worden uitgevoerd, aan de  
industriezones,…

De toestand van bepaalde wegen is erbarmelijk. En als er dan 
werken gebeuren, is dit zonder enige coördinatie of overleg. 
Vorig jaar werden de Lode de Boningestraat en de Lauwestraat 
heraangelegd. Binnenkort liggen ze opnieuw open voor de aan-
leg van verlichte zebrapaden. Een vooruitziend bestuur had deze 
twee moeten combineren. Niet dus in Wevelgem.

Ook de zwakke weggebruiker wordt nog te veel al zijn lot overge-
laten. Vandaag zijn fietsers amper beschermd tegen het drukke 
auto- en vrachtverkeer. Slecht onderhouden voetpaden hinderen 
onze senioren, ouders met buggy’s en rolstoelgebruikers.

Knullig masterplan
Intussen kondigde de huidige meerderheid met tromgeroffel 
een masterplan aan voor de herinrichting van het centrum van 

Wevelgem. Dit thema was in 2012 al het speerpunt van de  
verkiezingen. Sedertdien heeft de meerderheid geen enkele  
concrete stap gezet. 

Het in zeven haasten gekunstelde masterplan voorspelt weinig 
goeds. Bijkomende appartementsblokken in het centrum, 
schrapping van parkeergelegenheid, en vooral, nog steeds geen 
enkele aanzet om de verkeersstroom door het hart van de  
gemeente te bedwingen.

Als vader durf ik mijn drie jonge kinde-
ren echt niet alleen de baan op te sturen 
in Wevelgem. Ik weiger mij hier echter 
bij neer te leggen en ga resoluut voor een 
beter en veilig verkeersbeleid. Of deze 
ANDERE KOERS voor onze gemeente 
een goede zaak is, beslist u mee op  
14 oktober.

Arne Vandervennet, zesde plaats

De revolutionaire belastingverlaging van 1,5 euro 
Uitpakken met lagere belastingen in een verkiezingsjaar is een veelgebruikte techniek om de kiezer 
te paaien met een zoethouder. Zeker wanneer men geen andere noemenswaardige beleidsdaden heeft 
gesteld.

En dus ook in Wevelgem zult u in 2018 minder belastingen moeten betalen. Dit heeft de meerderheid voor u beslist.  
De gemeentebelastingen worden voor 2018 van 7 procent herleid naar 6,8 procent. Leuk horen we u al zeggen en dankuwel.

Niet laten misleiden
Laat u echter niet misleiden, beste burger! Deze belasting-
verlaging komt voor al onze inwoners samen neer op een 
besparing van welgeteld 240 000 euro. Dit is voor ieder 
Wevelgems gezin 18 euro per jaar, of 1,5 euro per maand 
per gezin.

Ieder Wevelgems gezin kan dus in 2018 maandelijks 1,5 
euro méér spenderen. Dit is het geschenk dat de meerder-
heid ons gunt, nadat wij eigenlijk al jaren méér belastin-
gen betalen dan hetgeen de gemeente voor ons investeert 
en uitgeeft.

1,5 euro per maand per gezin. Revolutionair kan men dit 
echt niet noemen.

Daarom ANDERE KOERS!



Wij zijn thuis in West-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in West-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend West-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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
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Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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