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‘Hey buurman, hey buurvrouw, oe’ ist?’ 
Organiseer eens een feestje
We zijn allemaal constant bezig. Druk, druk, druk. Opstaan, druk. Naar school, druk. Naar het werk, druk. 
Terug naar huis, druk. Kinderen ophalen, druk. Kinderen naar de sportclub, druk. Zelf naar de hobbyclub, 
druk. De was en de plas, druk. Zodanig druk dat we eigenlijk nog amper tijd hebben voor wat echt belang-
rijk is. We vinden zelden de tijd om even op adem en tot rust te komen.  Meestal is er zelfs geen tijd meer om 
onze dichtste buren wat beter te leren kennen.
Samen bouwen aan een warme gemeente, is nochtans een op-
dracht van iedereen en begint aan onze eigen voordeur. Een goe-
dendag, een vriendelijk woord of een gezellig keuvelmoment kan 
soms wonderen doen. Daarom roept de N-VA op om van iedere 
gelegenheid gebruik te maken om uw buurman en buurvrouw 
wat meer aandacht te schenken. Dag buurman, dag buurvrouw, 
oe’ ist? Simpel, het kost niets en wie weet, fleurt het wel iemand 
zijn dag op?

En voor wie meer wil, breng eens uw buren samen. Organiseer 
een buurtfeestje, een straatfeest of een wijkfeest. Sommigen doen 
dit al met veel inzet en enthousiasme. De N-VA wenst u hiervoor 
te bedanken. Als volkspartij kunnen wij dit slechts aanmoedigen. 
Maar in veel straten en wijken kan het nog veel beter. De gemeen-
te steunt dergelijke initiatieven op verschillende manieren. U kan 
gebruik maken van de logistieke steun van de gemeente. Maar 
ook financieel kan de gemeente tussenkomen in uw organisatie. 
De N-VA staat klaar om u mee te helpen.

En vergeet intussen niet te vragen: hey buurman,  
hey buurvrouw, oe’ ist?

“Elke reden om mensen in 
een positieve sfeer samen te 
brengen, is goed.” 
Filip Daem Voorzitter N-VA Wevelgem
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In dit gezellige kader kan u 
naar hartenlust uw culinaire 
vaardigheden de vrije loop laten 
gaan. Reserveren is niet nodig. 
Enkel vlees, groenten, drank 
en houtskool meenemen en u 
kan voluit genieten. Tal van 
dorpsgenoten vonden de weg al 
naar deze openbare barbecue. Ook 
het lokale bestuur van de N-VA 

deed zich op een zomerse avond 
in juli tegoed aan een heerlijke 
barbecue. 

Voor de N-VA is dit proefproject 
alvast geslaagd en smaakt het 
naar meer. Vanaf volgend jaar 
wil de N-VA dit initiatief dan ook 
zeker uitbreiden naar Moorsele en 
Gullegem.

Opwaardering grottenplein kost handenvol geld

Getest, geproefd en goedgekeurd!
In onze vorige editie kon u al lezen dat de voltallige gemeenteraad het voorstel van N-VA-raadslid Joachim 
Naert om openbare barbecues te plaatsen, unaniem goedkeurde. Zo heeft de gemeente een tijdelijke 
barbecue en bijhorende zitbanken in het park van Wevelgem laten plaatsen.

Profiteren van vrijwilligers
 Zij rekent zonder schaamte de kosteloos 
geleverde prestatie van de vrijwilligers door 
aan de OCMW-klant a rato van 6,30 euro 
per uur. M.a.w. het OCMW van Wevelgem 
verdient aan het vrijwilligerswerk, en dit 
op de rug van de zwaksten onder ons. 
Voor zover deze praktijk al wettelijk zou 
zijn, is die op zijn minst ethisch niet te 
verantwoorden. Dit is respectloos, zowel 
tegenover de vrijwilligers, als tegenover de 
hulpzoekende OCMW-klant. 

N-VA wil stopzetting wanpraktijk
OCMW-raadslid Serge Verbrugghe kwam 
deze wanpraktijk op het spoor en kaartte 
dit onmiddellijk ook op de raad aan. De 
meerderheid binnen het OCMW, onder 
leiding van haar voorzitter, weigert deze 
praktijk echter stop te zetten. De N-VA 
blijft bij haar eis dat dit misbruik van de 
vrijwillige medewerkers moet stoppen en 
dat alle geïnde bedragen, die voortkomen 
uit prestaties van vrijwilligers, aan de 
klanten zouden worden terugbetaald.

OCMW melkt vrijwilligers uit 
Er doet zich, blijkbaar al geruime tijd, een bedenkelijke praktijk voor 
binnen het OCMW van Wevelgem. Voor haar dienstverlening doet ze 
regelmatig beroep op vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden door het 
OCMW niet vergoed voor hun geleverde prestaties. Ze krijgen hoogstens 
een vergoeding voor de gemaakte kosten, zoals een kilometervergoeding. 
Ondertussen rekent het OCMW het werk wel door aan de OCMW-klanten.

De parking langsheen de Sint-Hilariuskerk en het 
aanpalende grottenplein krijgen een make-over. 
Goed idee zou u denken om dit lelijke hoekje in het 
Wevelgemse centrum eens aan te pakken. Alleen 
kost deze herinrichting de gemeente handenvol geld 
en behoren deze gronden de gemeente zelfs niet toe.

De bewuste parking en het plein voor de grot zijn eigendom van 
de Kerkfabriek Sint-Hilarius. En het is nu precies die kerkfabriek 
die haar eigendom zal opgewaardeerd zien, volledig op kosten 
van de Wevelgemse belastingbetaler. De kostprijs bedraagt 
ondertussen al meer dan 300 000 euro.

Maar er is meer. Ook na de herinrichting van de parking en 
het grottenplein, zal de gemeente blijven instaan voor het 
onderhoud van de ganse omgeving en ook alle kosten ten laste 
moeten nemen ingeval van beschadiging of vandalisme.

Misschien moet u ook eens een aanvraag indienen bij de 
gemeente om uw gevel te laten heropfrissen, of om uw oprit te 
laten heraanleggen op kosten van de gemeente? Meteen vraagt 
u ook best aan de gemeente uw eigendom in de toekomst verder 

zou willen onderhouden. Benieuwd of u ook van een dergelijke 
gratis voorkeursbehandeling zal kunnen genieten. “Iedereen is 
gelijk voor de wet, maar sommigen in Wevelgem zijn blijkbaar 
toch nog altijd iets gelijker. En vanuit haar te renoveren grot 
knijpt Onze-Lieve-Vrouw minzaam een oogje dicht”, besluit 
gemeenteraadslid Hendrik Vanhaverbeke.

In ons vorig huis-aan-huisblad riepen we de 
politieke meerderheid van Wevelgem op om veel 
meer respect op te brengen voor de voetbalclubs 
van Gullegem, Wevelgem en Moorsele. 

In een vlaag van zinsverbijstering had de 
meerderheid er namelijk mee gedreigd om de 

geplande investeringen voor deze drie clubs te 
bevriezen. Het gemeentebestuur zag al snel in 
dat ze met dergelijke dreigende taal compleet 
fout zat, en heeft intussen de dialoog met de 
clubs opnieuw geopend. De N-VA juicht deze 
verstandige beslissing enkel maar toe.

Meerderheid opnieuw in dialoog met voetbalclubs
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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:     /     /


