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Misdaadcijfers blijven stijgen in Wevelgem
Recent onderzoek wijst uit dat de criminaliteit in Wevelgem onrustwekkend aan het stijgen is. Dat is  
opvallend, want in de omliggende gemeenten daalt de criminaliteit net.  

Wevelgem wordt vooral geplaagd door een aanzienlijk hoger 
aantal inbraken. Waar er in 2015 ‘slechts’ 79 woninginbraken 
waren, klom dit aantal in 2016 tot 144, een stijging van maar 
liefst 65 inbraken. Voor Wevelgem is dit meer dan één inbraak 
per honderd woningen, en dit in amper één jaar. Op Turnhout en 
Edegem na, is Wevelgem hiermee de meest geteisterde gemeente 
van Vlaanderen.

De vooruitzichten voor 2017 zijn al niet beter. Ook dit jaar kre-
gen al vele medebewoners van Wevelgem ongewenst bezoek van 
malafide individuen die – voorlopig nog om onbekende redenen 
– Wevelgem als makkelijk werkgebied zijn gaan beschouwen.

Als inwoners van onze gemeente kunnen en mogen we deze 
negatieve evolutie niet aanvaarden. De materiële schade is niet 
te onderschatten voor de gedupeerden. Maar vooral aan het 
psychologische leed van deze inbrakengolf willen we niet voor-
bijgaan.

Waakzame burgers, alerte gemeente
Onze burgers kunnen alvast in de eerste plaats zelf waakzaam 
blijven. Door actief te zijn in een buurtinformatienetwerk (BIN) 
bijvoorbeeld. Inwoners kunnen op die manier elkaar op de  
hoogte houden als ze abnormale zaken vaststellen in de omge-
ving.

Maar ook de gemeente zelf zal haar inspanningen aanzienlijk 
moeten opvoeren. Onze wijkagenten moeten nog meer zichtbaar 
worden in het straatbeeld. Het aantal politiepatrouilles moet,  
zeker tijdens de nacht en in de weekends, worden opgedreven. 
Nog meer blauw op straat is in Wevelgem, gelet op de enorme 
stijging van de inbraakcijfers, echt niet teveel gevraagd.

Wie niet bereid is om de veiligheid van onze burgers en hun  
goederen te beschermen, is echt niet goed bezig. Doen alsof er 
niets aan de hand is en gewoon de andere kant opkijken is geen 
optie meer. Harde cijfers vragen een kordate aanpak.

  Filip Daem 
Voorzitter N-VA Wevelgem

  Buurtinformatienetwerken zijn een goed 
afschrikmiddel tegen misdaad. Maar ook de 
gemeente moet investeren in meer veiligheid.

Meer weten over N-VA Wevelgem?
 .... www.n-va.be/wevelgem

 .... N-VA Wevelgem

 ... @wevelgemnva

N-VA houdt gemeente mee proper p.2 Geen Wevelgems geld naar MUG-heli p.3



2 DENKEN.DURVEN.DOEN.

wevelgem@n-va.be

Samen Wevelgem leefbaar houden
Vorig jaar werd onze gemeente bekroond met  
de prijs van de vuilste waterloop. De Neerbeek  
bleek immers de meest verontreinigde beek van 
Vlaanderen te zijn. Deze zomer kwam dan het  
bericht dat het ook niet zo goed gesteld is met  
de luchtkwaliteit boven Wevelgem. In vergelijking 
met nagenoeg alle omliggende steden en gemeenten 
scoorden wij ondermaats. 

Het is een opdracht van ons allen om te koesteren en zorg te 
dragen voor wat we hebben. Wevelgem is nog steeds een leuke 
gemeente om te wonen, en dit houden we ook graag zo. Willen 
we dat ons dierbare Wevelgem ook in de toekomst leefbaar 
blijft, dan moeten we daar wel wat bewuster mee omgaan.

Zo kunnen we alvast met nog meer de fiets te gebruiken. Zeker 
voor al die korte verplaatsingen binnen onze gemeente. Alle 
beetjes helpen en hier kunnen we met zijn allen een steentje aan 
bijdragen. Maar wie meer wil doen, kan dat uiteraard ook.  

N-VA ruimt zwerfvuil op
Bij het begin van de vakantie hield N-VA Wevelgem een zwerf-
vuilactie. Hoewel de gemeente heel wat inspanningen levert om 
dit tegen te gaan, is het onvoorstelbaar hoeveel zwerfvuil we nog 
tegenkwamen langs onze wegen, op onze bermen en in onze 

grachten. En dat terwijl het weinig moeite kost om afval in de 
juiste vuilniszak te deponeren.

Blijven inzetten op bewustmaking van onze burgers is een eerste 
vereiste. Maar om alle hardleerse mensen nog eens op hun 
plichten te wijzen, vraagt N-VA Wevelgem dat de gemeente nog 
harder optreedt tegen sluikstorters. Wie het echt niet goed voor 
heeft met onze gemeente, blijft hier maar beter weg.

Struisvogelpolitiek in Wevelgem

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 landbouw- en huisdieren tot 
exotische dieren en proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier 
over onverdoofd slachten. Ook op lokaal vlak verdient dierenwelzijn (meer) aandacht. 
Raadslid Joachim Naert bond daarom ‘de kat de bel aan’ en  
stelde voor om ook in Wevelgem van Dierenwelzijn een  
volwaardige bevoegdheid te maken.  
 
Zoals het een goede struisvogel betaamt, stak het schepencollege 
echter de kop in het zand en stemde het tegen het voorstel van 
Joachim. Een eerder N-VA-voorstel voor de inplanting van een 
hondenloopweide haalde het ook niet. 

En dat terwijl de uitdagingen voor dierenwelzijn ook in  
Wevelgem groot zijn. Wat met de hondenpoepproblematiek en 
met dieren op het openbaar domein? Waar zijn de honden- 
toiletten? Waarom moeten Wevelgemnaars naar andere ge-
meenten uitwijken voor een hondenloopweide, als het in eigen 
gemeente ook perfect mogelijk is? Ook op vlak van de duiven- 
populatie, zwerfkatten en ondersteuning voor de lokale dieren-
liefhebber is er nog heel wat werk aan de winkel.

  Als we Wevelgem voor iedereen leefbaar willen 
houden, zal iedereen op zijn niveau verantwoor-
delijkheid moeten nemen, vindt N-VA Wevelgem.

Tot nader order levert 
het schepencollege 
veel geblaat, maar 
weinig wol. Uw dier 
verdient meer respect.”

Joachim Naert,  
gemeenteraadslid
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Wevelgemse meerderheid geeft 
geen cent aan MUG-helikopter
West-Vlaanderen is de enige provincie die – al sinds 1986 – 
beschikt over een helikopter voor snelle interventies. Ongeveer 
40 van de 64 West-Vlaamse gemeentes storten een jaarlijkse 
bijdrage om de dienst in de lucht te houden. Goed voor een 
totaalbedrag van 100 000 euro. Maar Wevelgem doet geen duit 
in het zakje.

“De MUG-heli bedient ook Wevelgem 
met zijn 31 000 inwoners”, stelt pro-
vincieraadslid Sigrid Vandenbulcke.  
“Het zou Wevelgem dan ook sieren 
om jaarlijks een symbolische bijdrage 
te leveren aan deze vzw, bijvoorbeeld 
500 euro per jaar. Vroeg of laat zal 
ook Wevelgem de MUG-helikopter 
nodig hebben voor dringende medi-
sche hulp.” 

Weinig interventies geen reden 
om niet bij te dragen

Wevelgems gemeenteraadslid Joachim 
Naert stelde de vraag in de gemeente-
raad maar kreeg een negatief ant-
woord. De meerderheid oordeelde dat 
er te weinig interventies zijn in onze 
regio om een bijdrage te recht- 
vaardigen. “Elke interventie kan 

nochtans een leven redden en elk 
leven is het redden waard”, aldus 
Joachim.

De MUG-helikopter heeft jaarlijks 
650 opdrachten. Dat is acht procent 
van alle MUG-interventies in de 
provincie. Jaarlijks worden 55  
mensenlevens gered. 

Het operationeel houden van de 
helikopter kost ongeveer  
550 000 euro per jaar. Het is elk 
jaar opnieuw een uitdaging voor de 
vzw Instituut voor Medische  
Dringende Hulpverlening (IMDH) 
om de financiering rond te krijgen. 
Naast de gemeenten betalen ook de 
provincie West-Vlaanderen (ongeveer 
80 000 euro) en enkele sponsors een 
bijdrage.

Wevelgem trakteert ondernemers …  
op nieuw belastingreglement

Op de Wevelgemse gemeenteraad van 8 september stond plots een 
nieuw belastingreglement op de agenda. De gemeente wil met de 
‘belasting op niet-afkoppeling’ een stok achter de deur houden tegen 
burgers en bedrijven die niet tijdig een gescheiden afvoer van afval- 
en hemelwater voorzien. N-VA Wevelgem verzet zich uitdrukkelijk 
tegen deze extra belasting, waarvan vooral de grote bedrijven de dupe 
dreigen te worden. 

Een dergelijk reglement bestaat al jaren, maar wordt nu aangescherpt, waarbij de 
gemeente vooral de grote bedrijven viseert. Zij hebben aanzienlijke bebouwde of 
verharde oppervlaktes in hun bezit en dreigen nu per vierkante meter te worden belast.

Dit werd op geen enkele wijze vooraf met de sector besproken. De bedrijven waar de 
meerderheid nu haar pijlen op richt, krijgen zo onvoldoende tijd om de noodzakelijke 
investeringen op verantwoorde wijze in hun bedrijfsvoering in te plannen.

Maar de meerderheid had geen oor voor onze bekommernissen en keurde het nieuwe 
belastingreglement goed. De N-VA betreurt dat investeren in Wevelgem eens te meer 
wordt ontmoedigd. Deze meerderheid heeft duidelijk onvoldoende voeling heeft met 
haar ondernemers.

  Sigrid Vandenbulcke,  
provincieraadslid

  Joachim Naert,  
gemeenteraadslid
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.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:     /     /


