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Jong, ongebonden en Vlaams
Jong N-VA is de kweekvijver van aankomend politiek talent. In een leuke, ongebonden sfeer bouwen 
de jongeren mee aan een beter Vlaanderen.

In onze regio slaan de gemeenten Wevelgem, Ledegem en Lendelede de 
handen in elkaar. Het nieuwe enthousiaste bestuur verkoos Mathias  
Demarcke als voorzitter. Gemeenteraadslid Joachim Naert is de Wevel-
gemse stem in het bestuur.

Ben jij jonger dan 30 jaar en wil je op een leuke, ongebonden manier 
meehelpen aan een beter Wevelgem? Aarzel dan niet en sluit je aan bij 
Jong N-VA. Wil je meer info? Stuur dan een mailtje naar  
joachim.naert@n-va.be.

Als het goed is, zegt de N-VA het ook: het nieuwe Wevelgemse speelpleinplan geeft blijk van een visie die in 
andere belangrijke dossiers vaak ontbreekt bij het schepencollege. Maar één zwaluw maakt de lente niet. 
Onze inwoners mogen meer verwachten van de lokale beleidsmakers.

Zo er nog steeds geen oplossing voor de verkeersproblemen 
op de cruciale assen in de drie deelgemeenten. Dat zal u zeker 
beamen als u een van de velen was die de afgelopen weken en 
maanden meermaals vast stond in het verkeer. En dan heeft 
IKEA zich hier nog niet eens neer geplant.

Voor wanneer is herinrichting Wevelgem-centrum?
Na ruim vier jaar nadenken en veel gepalaver is er ook nog 
steeds geen duidelijk toekomstplan voor het centrum van 
deelgemeente Wevelgem. Dat de gemeente de inwoners wil laten 
meedenken hierover, vindt de N-VA een prima zaak. Maar dan 
moet het schepencollege daarna het ook aandurven op basis van 
uw mening knopen door te hakken in plaats van zaken op hun 
beloop te laten.

De herinrichting van het centrum van Wevelgem stond bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2012 al torenhoog op de agenda. 
Vijf jaar later staan we amper een stap verder. En het ziet er niet 

naar uit dat er in de resterende 18 maanden van deze legislatuur 
nog veel potten gebroken zullen worden. Een compleet gemiste 
kans dus, vindt de N-VA.  

Een warme gemeente start bij een veilige gemeente
Op vlak van veiligheid wordt er dan weer veel te weinig geluis-
terd naar onze inwoners. Het doven van de openbare verlich-
ting heeft het onveiligheidsgevoel alleen maar aangewakkerd. 
Duurzaam omspringen met energie is nodig, maar dat mag niet 
ten koste gaan van de leefbaarheid in onze straten en op onze 
pleinen.

Er ligt voor Wevelgem dus nog massa’s werk op de plank. De 
N-VA wil daaraan een constructieve bijdrage leveren, waarbij 
effectieve resultaten op het terrein de belangrijkste betrachting 
zijn. Denken en durven zijn een essentieel onderdeel van de 
kracht van verandering, maar vooral ook doen is de leuze. Dat 
verwacht u van ons. En die verwachting lost de N-VA graag in.

“De N-VA wil constructief meewerken aan een beter Wevelgem. 
En dat is nodig. Want er ligt nog massa’s werk op de plank.”
Filip Daem, voorzitter N-VA Wevelgem
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Verschiet Wevelgemse 
meerderheid zijn ‘pijlen’?
U heeft het wellicht al gemerkt: de verkeerslichten 
in het centrum van Wevelgem zijn vernieuwd. 
Dat de nieuwe lichten duurzaam, energiezuinig 
en veel zichtbaarder zijn, kan de N-VA alleen 
maar toejuichen. Maar bij het op punt stellen van 
de ‘regeling’ van de verkeerslichten in het steeds 
drukkere hart van onze gemeente liep helaas het een 
en ander mis. 
De groene pijlen naar rechts zijn immers verdwenen, zowel voor 
de richting Lauwe als voor de richting Moorsele. Uit een vraag 
van N-VA-raadslid Joachim Naert aan de bevoegde schepen 
bleek bovendien dat we de verdwenen pijlen niet onmiddellijk 
terug hoeven te verwachten. De meerderheid schuift de hete 
aardappel liever door naar het Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV), die de eindverantwoordelijkheid draagt. 

Goed circulatieplan voorkomt geblokkeerd centrum
Nochtans heeft deze kleine ingreep grote gevolgen voor de 
doorstroming in het centrum van Wevelgem.  “Zodra meer dan 

vijf voertuigen naar Moorsele of Lauwe willen afslaan, staat het 
volledige centrum geblokkeerd”, stelt raadslid Naert vast. 

De N-VA dringt er dan ook op aan bij de 
gemeente om het AWV te wijzen op de 
noodzaak van een goed circulatieplan voor 
het centrum van Wevelgem. Want stilstaan 
is achteruitgaan. Al is dat in Wevelgem al 
lang geen nieuws meer.

Deze zomer ook speelpleinwerking in Gullegem
Met veel trots kan N-VA Wevelgem meedelen dat ook de kinderen van Gullegem deze zomer kunnen  
genieten van een speelpleinwerking. Het vergde behoorlijk wat overtuigingskracht om de meerderheid,  
die hardnekkig bleef vasthouden aan de gecentraliseerde speelpleinwerking in Wevelgem, op andere  
gedachten te brengen. Maar de aanhouder wint. N-VA-gemeenteraadslid Hannelore Carlu en enkele ouders 
die vragende partij waren, haalden hun slag thuis.
Hoewel onze gemeente bekend staat gekend voor haar dynami-
sche speelpleinwerking, bleven de inwoners van Gullegem tot dit 
jaar nog op hun honger zitten op vlak van het zomers speel-
aanbod. Nochtans bevordert een goede speelpleinwerking de 
combinatie werk en vrije tijd behoorlijk voor de ouders.

N-VA overtuigt meerderheid van voordelen  
speelpleinwerking

Gullegem is een deelgemeente met veel jonge werkende  
gezinnen. Er is daar dus een grote behoefte aan kinderopvang. 
Zeker tijdens de vakantieperiodes, wanneer ook de werking van 
de diverse actieve jeugdbewegingen soms stilvalt.

De argumenten die de N-VA bundelde en voorlegde aan de 
meerderheid haalden de bestuurscoalitie uiteindelijk over de 
streep. Al deze zomer gaat de speelpleinwerking effectief van 
start. N-VA Wevelgem wenst de initiatiefnemers succes. 

En voor de zomermaanden wensen we vooral de kinderen van 
Gullegem en omstreken heel veel speelplezier.

“De aanhouder wint: kinderen kunnen in juli en augustus  
zorgeloos spelen in eigen deelgemeente.”
Gemeenteraadslid Hannelore Carlu

 Verkeersveiligheid moet altijd voorop staan in de beslissingen      
    van het bestuur.

 Joachim Naert, N-VA-gemeenteraadslid



3DENKEN.DURVEN.DOEN.

www.n-va.be/wevelgem

Samenwerken loont
‘Veiligheid voor alles’ klonk de kop van het artikel dat Filip Daem, 
voorzitter van N-VA Wevelgem, al in 2008 in ons huis-aan-huisblad 
neerpende. Hij had het toen onder meer over de onveilige situatie in de 
Parkstraat in Wevelgem. En zie, meer dan negen jaar later, is het dan 
toch eindelijk gelukt. Althans voor wat de Parkstraat en omgeving  
(Katerhoek) betreft.
In die Parkstraat komt er weldra een rondpunt ter hoogte van het rust- en verzorgingstehuis 
Elckerlyc. Verder worden wegversmallingen voorzien die de fietsers en wandelaars moeten 
beschermen. Er komen ook twee rijwegkussens en in de bocht, waar de Parkstraat een hoek 
van 90 graden maakt, zal een kegelvormige scheiding de snelheid van het wegverkeer danig 
beperken .

Vanuit de oppositie heeft de N-VA, samen met de meerderheid en de bevoegde gemeentelijke diensten, een 
wezenlijke bijdrage geleverd in dit dossier, dat binnenkort wordt uitgevoerd. Want samenwerken in dienst 
van de bevolking is en blijft onze leuze. Hoffelijkheid en respect voor elkaars ideeën, over de partijgren-
zen heen, komt op deze manier de levenskwaliteit van onze Wevelgemse burgers, met name op vlak van 
verkeersveiligheid, ten goede.

Luchthaven Kortrijk-Wevelgem

Bron van welvaart blaast honderd kaarsjes uit
Dit jaar is de luchthaven Kortrijk-Wevelgem 100 jaar jong. Terecht staat deze oude dame, die nog jong en  
dynamisch van hart is, in 2017 volop in de kijker. Een internationale luchthaven nabij één van de econo-
misch meest welvarende regio’s van Europa is immers een economische troef die vele steden en gemeenten 
ons benijden. 

Poort op de wereld
De luchthaven onderscheidt zich niet alleen als opleidingscentrum 
voor toekomstige piloten en als zakenluchthaven. Voor Wevelgem 
is het ook een poort op de wereld. Vanuit onze gemeente vlieg je 
rechtstreeks naar de Verenigde Staten, naar het Midden-Oosten 
en uiteraard ook naar alle belangrijke economische centra in 
Europa. 

Bovendien ontwikkelde zich rond de luchthaven een grote  
hoogtechnologische bedrijvigheid. Die biedt werkgelegenheid aan 
vele honderden mensen. Dat worden er zelfs duizenden als  
je de indirecte tewerkstelling meerekent.

Uitdagingen aangaan door samenwerking
Toch staat de Wevelgemse luchthaven ook voor grote uitdagingen. 
De komende jaren staat een groot masterplan in de steigers, waar-
bij ook een groot deel van de technische infrastructuur vernieuwd 
wordt. De luchthaven krijgt hierbij steun van Vlaams minister 
Ben Weyts (N-VA), de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 
West-Vlaanderen en de intercommunale Leiedal. Zij slaan de  
handen in elkaar om de toekomst van de luchthaven te garanderen.

Die toekomst zal zich ontwikkelen in een zo groot mogelijke  
harmonie met de omgeving. Met een ligging tussen de woon- 
kernen van Wevelgem en Bissegem, zullen zowel het personeel van de luchthaven, de gebruikers als de omwonenden de vruchten 
plukken van overleg en samenwerking bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

 De luchthaven viert dit jaar een memorabel jubileum. N-VA 
Wevelgem viert graag mee en klinkt op een prachtige toekomst.

 Op en rond de Wevelgemse luchthaven valt altijd wel iets 
te beleven. Neem dus zeker eens een kijkje in het lucht-
vaartmuseum, geniet van een interessante rondleiding en 
noteer alvast eind augustus in uw agenda, wanneer de 
honderdjarige gevierd wordt met een leuk feest.

 Hendrik Vanhaverbeke, N-VA-gemeenteraadslid



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 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
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