
WEVELGEM

Traditioneel treedt N-VA Wevelgem op 1 mei naar buiten. Ook dit jaar tekenden we weer present, met een actie die 
in het teken stond van de nationale Kom op tegen Kankercampagne.

Wie dit jaar aanwezig was op de Wevelgemse Bloemenmarkt of op het provinciaal Kubb-kampioenschap, zal zeker ook 
onze stand niet gemist hebben. Velen hebben van de lekkere sangria in de eerste heerlijke lentezon genoten. Anderen 
waagden hun kans in onze ballonwedstrijd, waarmee we de hemel even geel konden kleuren. De opbrengst van deze 
activiteit gaat integraal naar Kom op tegen Kanker.

ACTIE WORDT VOORTGEZET OP BRADERIE

In september, ter gelegenheid van de Braderie, gaan wij dit 
initiatief trouwens herhalen. Dan heeft u nog een kans om uw 
duit in het zakje te doen voor de strijd tegen kanker. 

Alle opbrengsten zullen in oktober, ter gelegenheid van de be-
kendmaking van de winnaar van onze ballonwedstrijd, worden 
overgemaakt aan de organisatoren van Kom op tegen Kanker.

Als #Helfies zijn wij overtuigd van de noodzaak en het belang van 
onderzoek om kanker te voorkomen en te bestrijden. 
Daarom ook waren wij op 15 mei met N-VA massaal aanwezig om 
mee de erehaag te vormen, die de honderden fietsers van de 
1000 km tegen Kanker heeft verwelkomd in onze gemeente.

ONVERGETELIJKE AMBIANCE TIJDENS 1 000 KM TEGEN KANKER

N-VA feliciteert trouwens de gemeente voor dit initiatief. Dit jaar was 15 mei een onvergetelijke zomerse dag, met leuke 
eet- en drankstandjes, een fantastisch warm onthaal voor de renners, een super leuke ‘Kerremesse’ op het Guldenberg-eet- en drankstandjes, een fantastisch warm onthaal voor de renners, een super leuke ‘Kerremesse’ op het Guldenbergeet- en drankstandjes, een fantastisch warm onthaal voor de renners, een super leuke ‘Kerremesse’ op het Guldenberg
plein, en zot veel ambiance.

Kers op de taart was zonder meer het gezamenlijke initiatief van alle foorkramers, mee gerealiseerd door N-VA-gemeente-
raadslid Hendrik Vanhaverbeke, om de kermis één uur lang gratis open te stellen voor alle kinderen van onze gemeente.
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Ook N-VA Wevelgem is #Helfie



#Helfies nemen initiatief, zetten de dingen in beweging en 
reiken een helpende hand. Ook in Wevelgem zitten er 
#Helfie’s. Want je kan het leven van iemand redden, gewoon 
door bloed te geven. Tussen 18 mei en 10 juli deden #Helfies 
in heel Vlaanderen dit.

Ook N-VA Wevelgem liet het bloed vloeien. Penningmeester 
Ilse Vandenbulcke en fractieleider Filip Daem gaven het goede 
voorbeeld. Ook na deze actie kan je een leven redden door 
bloed te geven. Surf naar www.rodekruis.be. Want bloed 
geven, doet leven.

Al jaren kondigt de meerderheid de komst van een nieuw 
zwembad aan. Na de afbraak van het oude zwembad zou het 
centrum van Wevelgem bovendien een warme ontmoetings-
plaats worden. We zijn intussen 2015 en er is nog geen enkele 
aanzet gegeven tot dat beloofde nieuwe zwembad. Meer nog, 
volgens de meerderheid komt het er zeker al niet voor 2019.

Wel kondigt de schepen van Sport nu met veel bombarie aan 
dat de burger in het najaar ‘zijn zegje mag doen over het nieuwe 
zwembad’. De N-VA roept alle burgers op om inderdaad hun zegje 
te doen over de plannen die op dit moment op tafel liggen.

GEPLANDE LOCATIE IS PROBLEMATISCH
Het nieuwe zwembad zou er, als het van de huidige meerderheid afhangt, moeten  
komen op de voetbalterreinen aan de Menenstraat in Wevelgem. De N-VA is het 
niet eens met deze keuze, die geen rekening houdt met de zwembehoeften van 
àlle inwoners van onze gemeente. 

Het staat nu al in de sterren geschreven dat de burgers of de scholen uit Moorsele 
en Gullegem zich niet richting Menenstraat zullen begeven. Een andere oplossing 
dringt zich op, in het belang van al onze burgers. 

ZWEMBAD MOET BEREIKBAAR ZIJN VOOR ÀLLE INWONERS
Als het huidige zwembad dan toch moet verplaatst worden, dan moet de ge-
meente dringend op zoek naar een meer geschikte locatie, die bereikbaar en 
toegankelijk is voor alle inwoners.

Indien u wil dat de meerderheid echt rekening houdt met ‘uw zegje over het 
nieuwe zwembad’, grijp dan die kans en laat uw stem massaal horen.

Roodshow

Hang uw Vlaamse vlag uit

doet bloed vloeien

op 11 juli

Komt het er of komt het er niet?
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wevelgem@n-va.be

Op 11 juli herdenken we de Guldensporenslag. Op enkele kilometers van Wevelgem 
gaven duizenden Vlamingen hun leven voor hun vrijheid, onze vrijheid. De Vlaamse 
feestdag gaat niet enkel over dit historisch feit. Het gaat ook over zoveel meer: diver-
siteit, verdraagzaamheid, democratie, toekomst, Vlaams bewustzijn.

Als u op 11 juli de Vlaamse Leeuw uithangt, schaart u zich samen met de N-VA 
achter deze waarden. Hang daarom uw vlag uit op de Vlaamse feestdag. Nog geen 
Vlaamse vlag? Laat ons iets weten. Wij helpen u graag: joachim.naert@n-va.be.
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Politiek: (g)een vak apart

Verblijfstoerisme daalt fors!

Inzetten o o o o o op p een goed uitgewewewewewewewerkt 

toerismebebebebebebeleid blijfjft t belangriririririjk, 

want dat d d d d drarararararaagt bij aaaan de 

Wevelgemsesesesese welelvaarart. - 

Joachim NaNaNaNaNaerert, gememeenenenenenenteteteteraadslid

Uit recente cijfers blijkt dat het verblijfstoerisme in Wevelgem in vrije val is. 
Ondanks het groeiende aantal toeristen in onze provincie, vooral door het 
oorlogstoerisme, daalde het aantal overnachtingen in Wevelgem met 34 procent. 
In vergelijkbare gemeenten zien we net een stijging met 40 procent. 
N-VA-gemeente-raadslid Joachim Naert trekt aan de alarmbel. 

De huidige toeristische informatiebrochures en wandelroutekaarten van de gemeente 
zijn onvoldoende om toeristen te lokken. Joachim lanceerde daarom een driepuntenplan 
om het toerisme extra impulsen te geven. 

1. TOERISTISCHE MAGAZINE 

Door de diverse brochures ziet een toerist soms door de bomen het bos niet meer. Een 
jaarlijks toeristische magazine met een overzicht van alle beschikbare troeven en een 
jaarprogramma kan verouderde informatie en achterhaalde brochures voorkomen.

2. TOERISTISCHE AMBASSADEURS 

Toerisme wordt al te lang stiefmoederlijk behandeld in Wevelgem, waardoor toeristen in 
Wevelgem er al te vaak verloren rondlopen. De gemeente kan echter vol inzetten 
op toeristische ambassadeurs, zoals uitbaters in de horeca of van kleine handelszaken in 
de drie centra. Deze mensen moeten dan wel een degelijke opleiding krijgen. 
De gemeenteraad heeft intussen dit engagement op zich genomen.

3. TOERISTISCHE APP

Ten slotte pleit Joachim ervoor dat Wevel-
gem zich zou aansluiten bij een bestaande 
toeristische app. “De toekomst ligt in het 
digitale tijdperk. We moeten daarin mee. 
Bovendien is dit zo goed als kosteloos”, 
zegt hij. Ook dit voorstel onderzoekt de 
gemeente inmiddels.

Drie maatregelen

om meer toeristen naar Wevelgem te lokken  
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Politiek is voor veel burgers een ‘ver-van-ons-bed-show’ geworden. Ten onrechte. Politiek is geen vak apart, 
maar een wezenlijk deel van onze democratische samenleving. U, de burger, kan zo mee bepalen hoe we onze 
maatschappij willen ordenen.

De N-VA doet aan politiek in het algemeen belang van alle Vlamingen en alle inwoners van 
Groot-Wevelgem. Op een ongebonden wijze en los van iedere belangengroep. Dit onder-
scheidt ons van de andere partijen.

Vanuit de oppositie geven onze 7 gemeenteraadsleden en 2 OCMW-raadsleden dagelijks het 
beste van zichzelf om verder mee vorm te geven aan Wevelgem.

Zij kunnen dit echter niet alleen. Ze rekenen op de steun van iedereen die Wevelgem een 
warm hart toedraagt. Indien u zich ook geroepen voelt om onze ambitie voor Wevelgem 
mee waar te maken, sluit u dan vandaag nog aan bij de grootste partij van Vlaanderen. 

Iedereen kan mee het verschil maken in Wevelgem, ook u!
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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

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 

stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 

moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 

gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 

vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 

van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 

een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 

initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 

Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 

kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 

bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 

te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 

zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 

van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 

Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 

meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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:     /     /


