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Joachim Naert  
in de raad 
Gemeenteraadslid Daphne Flamez 
verhuist omwille van professio-
nele redenen. Als eerste opvolger 
legde Joachim Naert daarom op 
vrijdag 13 juni de eed af in de ge-
meenteraad.

Joachim is sinds de gemeenteraads-
verkiezingen OCMW-raadslid voor 
de N-VA. Zijn belangrijkste ver-
wezenlijking in zijn korte tijd als 
raadslid is het voorstel om vzw Tast 
Toe om te vormen naar een sociale 
kruidenier. 

Het huidige systeem om voedsel-
pakketten uit te delen aan de kans-
arme mensen van Wevelgem is 
goed bedoeld, maar schiet duidelijk 
te kort. Een menswaardig systeem 
dat kansarme mensen de moge-
lijkheid biedt om zelf te kunnen 
shoppen dringt zich op. De oprich-
ting van een sociale kruidenier is  
opgenomen in het beleidsplan van 
het OCMW. “Maar ik vrees dat dit 
niet zal uitgevoerd worden door 
de meerderheid”, zegt kersvers  
gemeenteraadslid Joachim Naert. 

Joachim wordt in de OCMW-raad 
opgevolgd door huidig voorzitter 
Serge Verbrugghe.

De lijn van verantwoordelijkheid
Beste inwoners van Groot-Wevelgem,

Als nieuwe voorzitter van N-VA Wevelgem ben ik oprecht  geïnteresseerd in wat 
u bezighoudt. Waar ligt u van wakker? Wat vindt u, maar zeker ook uw kinderen, 
belangrijk? En hoe kunnen de lokale politici ervoor zorgen dat het beleid aan jullie 
wensen tegemoetkomt? Wij willen als oppositiepartij  kritisch, en met  de nodige 
daadkracht optreden, zodat de gemeente met voldoende zin voor continuïteit 
wordt beheerd.

Toen ik vorig jaar toetrad tot N-VA Wevelgem was dat vanuit een duidelijke 
overtuiging. De partij had indruk op mij gemaakt in de Vlaamse Regering en 
slaagde er als enige in om ook federaal een duidelijk economisch herstelplan in 
detail uit te werken. 

Verantwoordelijkheid nemen en mensen belonen die mee aan de kar trekken is ook 
mijn devies. Op die manier komen er trouwens ook middelen vrij voor mensen die 
hulpbehoevend zijn. We laten niemand achter. Wij zijn een sociale partij. 

De lijn doortrekken in Wevelgem
Ook in Wevelgem willen we deze lijn doortrekken. Onze gemeente moet 
verantwoord met overheidsgeld omspringen. We moeten belangrijke kwesties 
blijvend in vraag durven stellen. Hier heeft de N-VA als belangrijkste oppositiepartij 
een essentiële verantwoordelijkheid.

Als één N-VA-ploeg willen wij dan ook datzelfde doel najagen. We willen 
duidelijkheid en houvast bieden aan u, zonder omwegen, rekening houdend met 
wat u belangrijk vindt. In een volgende legislatuur hopen we daadwerkelijk mee 
de lijnen te mogen uitzetten.

Hier wil ik als voorzitter over waken. Onze slogan is niet voor niets ‘Denken. 
Durven. Doen.’

Tot slot wens ik nog onze vorige voorzitter Serge te bedanken voor zijn 
inspanningen. We wensen hem erg veel succes in de OCMW-raad en in alles wat 
hij binnen de N-VA onderneemt.

Arne Vandervenne(links) volgt Serge Verbrugghe op (midden) als voorzitter  die 
op zijn beurt Joachim Naert opvolgt in de OCMW-raad.
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N-VA mist haar afspraak 
met geschiedenis niet
Op zondag 25 mei brak de N-VA op alle bestuursniveaus 
door en werd onze status als brede volkspartij 
definitief bevestigd. Het zal voor iedereen duidelijk 
zijn: de N-VA is een blijver in het politieke landschap.

Onze partij levert met West-Vlaming Geert Bourgeois 
zelfs de leiding in de nieuwe Vlaamse Regering. Deze 
regering zal er alles aan doen om aan een beter en sterker 
Vlaanderen te bouwen. 

Een goed ondernemingsklimaat is de spil van onze 
welvaart, want enkel zo kunnen we de duizenden 
jobs terughalen die we door de jaren heen verloren 
hebben aan de lage loonlanden. Ook Wevelgem werd 
de afgelopen maanden economisch hard getroffen. Er 
staan veel jobs op de helling. Onze gemeente moet en zal 
nog meer mensen en middelen moeten inzetten om een 
ondernemersvriendelijke omgeving te scheppen.

Als grootste oppositiepartij in Wevelgem volgen we 
daarom, constructief waar het kan, maar kritisch en 
scherp als het moet, het beleid van de meerderheid 
van nabij op. Het succes van onze lokale N-VA’ers 
op 25 mei toont aan dat u dat apprecieert. Arnold 
Seynnaeve behaalde op de Vlaamse lijst maar liefst 9 766 
voorkeurstemmen. Filip Daem wist als laatste opvolger 
op de Kamerlijst 7 425 kiezers te overtuigen.

Serge Verbrugghe zetelt 
in OCMW-raad

Na een periode als voorzitter van N-VA Wevelgem, heb 
ik een nieuwe uitdaging gevonden door het opnemen 
van een mandaat in de OCMW-raad. Hier zal ik er vanuit 
de oppositie op toezien dat er een positief beleid gevoerd 
wordt dat ten goede komt aan alle inwoners van de 
gemeente.

Ook het punt van de sociale kruidenier, dat mijn 
voorganger Joachim op de agenda plaatste, zal ik met 
argusogen blijven opvolgen. Als er zich een opportuniteit 
voordoet, zal ik ervoor zorgen dat de ideeën van de partij 
worden voorgedragen in de raad.

Fietsen voor gevorderden

Wevelgem beschikt over vele kilometers ‘mooie’ en ‘veilige’ 
fietspaden. Als slagzin uit een kennismakingsbrochure 
over onze gemeente zou dat niet misstaan. Maar wie in 
Wevelgem op de fiets kruipt, ervaart al snel de andere kant 
van de medaille.

Ons lokaal fietsnetwerk is soms zo onveilig en slecht onderhouden, dat er 
met het gezond verstand geen zinnige uitleg meer voor te geven is. Een voorbeeld is de zeer veel gebruikte verbindingsweg, 
in rood beton, tussen de Kozakstraat en de Notelaarstraat met verbinding naar de Trakelweg langs de (oude) Leie. 

In het begin oogt het voet- en fietspad nog netjes en zijn de aangrenzende struiken gesnoeid. Maar al snel is er amper nog 
een doorkomen aan, zonder eerst een woud van doornen, netels en bramen te trotseren. Allerlei dierlijke uitwerpselen 
maken van fietsen of wandelen een bijzonder onfrisse en soms risicovolle onderneming. En dan hebben we het nog niet 
over de talloze kapotte voegen, de barsten en de putten in het beton.

Anno 2014 zijn er in Wevelgem nog steeds fietspaden waar het kruisen van tegenliggers een hachelijke onderneming is, 
omdat het onderhoud van de groenzone soms veel te wensen overlaat. Langs dit netwerk van wandel- en fietswegen zijn er 
voor het steeds groeiende seniorenleger ook af en toe rustbanken voorzien. Wat jammer toch dat door gebrek aan toezicht 
deze omgevingen veel weg hebben van een publieke stortplaats en dat de banken al te dikwijls beschadigd zijn.

Als Wevelgem echt de bedoeling heeft om zich te profileren als fietsgemeente, zal het op dit vlak dan toch dringend moeten 
overschakelen naar ‘het grote blad’ en daar een paar tanden moeten bijsteken.  

Zo zouden de fietspaden er moeten uitzien 
in Wevelgem. Helaas is dat niet het geval.
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Wegenwerken leggen Wevelgem in een knoop

De N-VA zet zich in ten dienste van de bevolking, en bijzonder 
als het gaat om de veiligheid van de automobilist, de fietser, de 
voetganger en de mensen met een beperking. Wij zullen daarom 
verder voorstellen doen en deze ook helpen uitvoeren. Als u ons 
als bewoner daarbij kunt en wil helpen om ook uw probleem aan 
te kaarten, dan horen wij het graag. We doen er dan alles aan om 
tegemoet te komen aan uw vragen en verwachtingen.

Het goede nieuws
Zo dankt de N-VA het gemeentebestuur en haar personeel voor het secure 
en snelle optreden bij het herstel van de verlichting op de parking aan de 
Lauwestraat, en aan het eerste deel van de Kozakstraat. 

De N-VA is ook verheugd voor het snelle vrijmaken van gelden die zullen 
dienen voor de herstellingen van voetpaden. Sinds begin 2013 hebben wij niet 
nagelaten telkens tussen te komen bij uitvoering van de hoogst dringende 
werken. Zo wordt het voetpad langs de Rederijkerstraat in Gullegem nog voor 
het einde van dit jaar aangepakt. Hopelijk krijgen de betrokken bewoners 
hiermee een mooi Kerst- en Nieuwjaarsgeschenk.

Dank ook voor de aanpak van het speelpleintje ’t Pereboomhof in Gullegem, 
in de hoop dat het mooi, onderhouden en aantrekkelijk mag blijven. U ziet, als 
het goed is, zeggen wij het ook. Maar soms kan het echt wel beter. Véél beter.

(Im)mobiliteit
Onlangs toonde het Wevelgemse bestuur bijvoorbeeld aan hoe mobiliteit soms kan leiden tot immobiliteit. Menig 
weggebruiker zal zich de afgelopen weken meermaals hebben geërgerd en in Fernand Costermansiaanse termen 
‘miserie, miserie, miserie’ hebben geroepen tussen 18 augustus en 12 september. Een volle maand heeft het centrum 
van Wevelgem moeten leven in een complete verkeerschaos. Bovendien werden deze wegenwerken gelijktijdig 
uitgevoerd met werkzaamheden van Infrax in de Lauwestraat en de Leiestraat.

Waar wrong nu precies het schoentje? Tijdens de werkzaamheden liet men, ondanks de verbodssignalisatie voor 
parkeerders, toe om aan weerzijden te parkeren in de Goudbergstraat en de Kloosterstraat. Het gevolg? Het verkeer – 
in het bijzonder het openbaar vervoer, maar ook de fietser – vond nergens nog zijn plaats.

Héél af en toe was er een vriend-politieagent te bespeuren, maar er was geen permanent politietoezicht op de knel-
of- knooppunten. Het bestuur schoot hier onmiskenbaar tekort op vlak van communicatie. Maar ook de onvoldoende 
aanwezigheid van bevoegde diensten en een gebrekkige veiligheid en organisatie waren minpunten.

Hopelijk heeft het bestuur van onze gemeente op dit vlak nu toch wel geleerd van haar fouten en ingezien dat 
dergelijke projecten in de toekomst beter kunnen en beter moeten.

Communicatie 

Veel weggebruikers, zowel 
van binnen als buiten 
Wevelgem, wisten totaal 
van niets. Permanente 
aanwezigheid van 
bevoegde diensten om 
toelichting te verstrekken 
had hier zeker een 
meerwaarde kunnen 
hebben.

Organisatie

Samenvallende 
werkzaamheden kan, mits 
men dit op gepaste wijze 
aanpakt, organiseert en 
coördineert. Werken laten 
uitvoeren op wegen die 
men absoluut nodig heeft 
om het verkeer te kunnen 
omleiden, is uiteraard om 
problemen vragen.

Veiligheid

Een verkeersveilige 
situatie voor voetgangers, 
fietsers en hulpdiensten 
moet, ondanks de hinder 
die wegenwerken met zich 
meebrengen, een absolute 
prioriteit blijven. Kennelijk 
was men dit in Wevelgem 
deze keer toch even uit het 
oog verloren.

Bevoegde diensten

Uitzonderlijke 
omstandigheden vergen 
uitzonderlijke maatregelen. 
Hulp van politie kan 
ingeroepen worden, maar 
ook verkeersopzichters, 
wijkagenten, 
gemeentepersoneel en 
brandweer kunnen een rol 
spelen. 



Vlaamse Regering wil vertrouwen, 
verbinden en vooruitgaan

De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan. 

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

n DE HEER n MEVROUW

NAAM:                                 VOORNAAM: 

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-MAIL: GEBOORTEDATUM:       /       /

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.   
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Het volledige regeerakkoord 
vindt u op www.n-va.be

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement

Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding

Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed

Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
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