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WEVELGEM

www.n-va.be/wevelgem

EEN HERFST VOL KLEUR
Nu de dagen opnieuw aan een snel 
tempo korter worden, dreigt het 
onveiligheidsgevoel bij vele van 
onze medeburgers weer de kop op 
te steken. N-VA Wevelgem ijvert 
voor een veilige gemeente waar de 
inwoners kunnen gaan en staan 
op gelijk welk tijdstip van de dag, 
zonder zich daarbij ongemakkelijk 
te voelen.

Onze vertegenwoordigers zullen er 
in de verschillende raden van dichtbij 
op toezien dat het veiligheidsthema 
bovenaan de agenda blijft staan.

N-VA GAAT STRIJD AAN TEGEN EENZAAMHEID
Tegelijk mogen wij, in de donkere dagen die opnieuw op ons afkomen, zeker ook 
de minder fortuinlijke en soms eenzame medeburgers in onze gemeente niet 
vergeten. De derde en vierde wereld liggen soms dichterbij dan we denken. Een 
bezoekje, een bemoedigend praatje, een schouderklop of wat eenvoudige hulp 
kunnen soms wonderen doen. 

De N-VA is een beweging die 
warmte uitstraalt en het lokale 
netwerk koestert. Precies daar ligt 
ook onze sterkte. Wij dragen al 
onze burgers een warm hart toe en 
zijn voor iedereen bereikbaar.

Met deze boodschap wil ik ieder 
van u alvast een herfst vol kleur 
toewensen.

WOENSDAG
 

11
DECEMBER

2013

DONDERDAG

7
NOVEMBER

2013

ZONDAG
 

27
APRIL

2014

N-VA-agenda

Openledenvergadering
20 uur
De Leest, Izegem

Noteer ook alvast volgende 
data:

Het arrondissementeel bestuur van 
N-VA Kortrijk-Roeselare-Tielt nodigt 
iedereen uit op haar openledenver-
gadering op woensdag 11 december 
2013 om 20 uur. 

Onze gastspreker voor deze bij-
zondere avond is niemand minder 
dan nationaal ondervoorzitter Ben 
Weyts. 

De vergadering vindt plaats in ‘De 
Leest’, Sint-Jorisstraat 62, Izegem

Provinciale 
ledenvergadering

Concertgebouw 
Brugge

Lente-ontmoeting
N-VA Wevelgem

CC De Stekke

Wevelgem moet een warme gemeente 
zijn, die oog heeft voor alle inwoners.

De N-VA plaatst veiligheid hoog op de 
agenda.

Serge Verbrugghe
Voorzitter N-VA Wevelgem



wevelgem@n-va.be www.n-va.be/wevelgem

N-VA Wevelgem heeft een hechte ploeg die er alles aan doet om naar uw verzuchtingen te luisteren en uw problemen 
op te lossen. Heeft u een vraag? Is er een nijpend probleem in uw buurt? Contacteer onze bestuursleden en we 
helpen om samen met u naar een oplossing te zoeken.

Alle bestuursleden op een rijtje

Ook als het goed is, zijn er nog die enkelingen…

Binnenkort ‘sociale kruidenier’ in Wevelgem?
In de OCMW-raad wordt er intensief gewerkt aan 
het beleidsplan voor de komende zes jaar. Met twee 
raadsleden zit de N-VA weliswaar in de oppositie, 
maar we werken constructief mee om een sociaal, 
menswaardig, rechtvaardig en betaalbaar beleid in 
Wevelgem te verwezenlijken. 

BASISPRODUCTEN AAN EEN 
GUNSTIGE PRIJS
Een eerste stap hierin is het 
N-VA-voorstel om in Wevelgem 
een ‘sociale kruidenier’ op te 
richten. De sociale kruidenier 
is een mini-supermarkt, waar 
een aantal medeburgers die 
om diverse redenen behoefte 
hebben aan een steuntje in 
de rug, terecht kunnen om er 
tegen zeer gunstige prijzen 

een aantal basisproducten aan te kopen.

Zowel personen die tijdelijk hulp nodig hebben, als 
vreemdelingen en personen die onder budgetbegeleiding 
staan, kunnen er terecht. 

Dit moet het huidige systeem vervangen waarbij mensen 
in nood een hulppakket krijgen toegestopt. Het bestaande 
systeem van voedselpakketten, hoe eervol en noodzakelijk 
dit ook is, ontneemt immers iedere keuzemogelijkheid 
aan de behoeftige  medeburger. Dat wordt soms als 
mensonterend ervaren.  
      

BOODSCHAPPEN DOEN OP EEN MENSWAARDIGE 
MANIER
Ook vreemdelingen krijgen in dit nieuwe systeem geen 
cash geld meer toegestopt, maar ‘maaltijdcheques’ die 
enkel bij de sociale kruidenier gebruikt kunnen worden 
om aan de basisbehoeften te kunnen voldoen. 

Zo kan men op een menswaardige manier boodschappen 
doen en kruipen sociaal zwakkere personen sneller uit 
hun isolement, hetgeen op middellange termijn moet 
zorgen dat mensen sneller uit de armoede verdwijnen. 

Dit voorstel zal verder worden onderzocht. De N-VA-
fractie zal blijven ijveren om dit project ook in Wevelgem 
te realiseren.

Serge Verbrugghe
Torrestraat 37, Gullegem
0473 93 90 35
serge.verbrugghe@n-va.be
voorzitter

Hannelore Carlu
Ommeloopstraat 15, Gullegem
0477 32 62 51 
hannelore.carlu@n-va.be
Gemeenteraadslid 

Daphne Flamez
Ter Gracht 38, Moorsele
daphne.flamez@n-va.be
Gemeenteraadslid

David Hamers
Normandiestraat 249
Wevelgem
056 41 28 01 
david.hamers@n-va.be
Communicatieverantwoordelijke 

Arnold Seynnaeve
Menenstraat 57/301, Wevelgem
056 42 47 47 - 0477 22 76 11  
arnoldseynnaeve@n-va.be
Gemeenteraardslid
Lid politieraad Grensleie

Ann Steelandt
Wittemolenstraat 236, 
Moorsele
0475 80 98 42 
ann.steelandt@n-va.be
Gemeenteraadslid

Hendrik Vanhaverbeke
Kozakstraat 6 (bus 1), Wevelgem
056 41 02 44 
 hendrik.vanhaverbeke@n-va.be 
Gemeenteraadslid
Lid van de politieraad Grensleie

Hilde Martin 
Vinkestraat 110, Wevelgem
056 41 25 41
hilde.martin@n-va.be
OCMW-raadslid
Lid van het bijzonder comité

Joachim Naert
Lauwestraat 22, Wevelgem
0478 91 83 42 
joachim.naert@n-va.be
OCMW-raadslid
Verantwoordelijke jongeren

Amand Bossuyt
Fabriekstraat 15 bus 1, 
Wevelgem
056 42 33 28 - 0474 25 57 25
Ledenverantwoordelijke

Stefaan Dubois
Torrestraat 28, Gullegem
0474 54 60 91 
Bestuurslid 
Lid van de Milieuraad

Ilse Vandenbulcke 
Kortrijkstraat 55, Wevelgem
056  42 40 20 - 0496 23 40 20 
ilse.vandenbulcke@n-va.be 
Penningmeester

Filip Daem
Lauwestraat 107, Wevelgem
0475 28 75 62 
filip.daem@n-va.be
fractievoorzitter en 
gemeenteraadslid

Arne Vandervennet 
Roeselarestraat 407, Wevelgem
0473 89 82 66 - 
arne.vandervennet@n-va.be
Ondervoorzitter 

Davy Vandendorpe 
Schuttershoflaan 4, Gullegem
0476 84 26 01 
davy.vandendorpe@n-va.be
Secretaris 
Lokaal Overleg Kinderopvang

Heeft u vragen over dit of een ander onderwerp in de OCMW-raad? Stuur een mailtje naar joachim.naert@n-va.be of hilde.martin@n-va.be. 

Nu de N-VA al een aantal maanden zetelt in de gemeenteraad en ook in adviesraden vertegenwoordigd is, hebben 
wij een beter zicht gekregen op de interne werking van de gemeente.

Wat hierbij meteen opvalt, is dat de gemeente kan terugvallen op een groot aantal 
plichtsbewuste personeelsleden. Zij slagen erin om dagdagelijks een performante 
dienstverlening te brengen. Al deze mensen verdienen een pluim. En als het goed 
is, kan dit ook vanuit de oppositie niet voldoende benadrukt worden.

De prestaties van al deze schitterende medewerkers wordt evenwel soms over-
schaduwd door de uitschuivers van een paar zeldzame enkelingen, die het niet 
altijd zo goed menen met de gemeente, hun werkgever, en dus bij uitbreiding met 
de Wevelgemse bevolking die hen betaalt.

MEER CONTROLE OP DWARSLIGGERS
N-VA Wevelgem dringt er daarom op aan om niet alleen de periodieke evaluatie- en functioneringsgesprekken op 
ernstige wijze te blijven voeren, maar ook op het terrein méér controles uit te voeren op personeel dat het niet altijd 
even goed voorheeft met de collega’s, met de burgers, met het materiaal of met geldende afspraken. 

De gemeente heeft een degelijk arbeidsreglement dat door iedereen - zonder uitzondering - strikt moet worden ge-
volgd. Hardleerse dwarsliggers moeten snel worden opgespoord, waar mogelijk bijgestuurd, maar desnoods ook uit 
het korps verwijderd worden.    

De tijd dat de gemeentelijke administratie een opvangnet was voor asociale figuren is immers al lang voorbij.



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

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 Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

Samen houden we 
het Vlaamse onderwijs aan de top

De N-VA heeft hard meegewerkt aan de hervorming van
het Vlaamse onderwijs. Het masterplan Onderwijs dat
nu op tafel ligt, behoudt wat goed is en hervormt wat
beter kan. Het is een gerichte hervorming, die vrijheid
geeft aan leerlingen én scholen. 

Het Vlaamse onderwijs behoort tot de wereldtop.
Dankzij de vele hardwerkende en gemotiveerde
onderwijsmedewerkers is ons onderwijs zo sterk en
kwaliteitsvol. Het is een verhaal van mensen, niet
van structuren. Het onderwijs versterken betekent
dat we moeten focussen op die mensen, niet 

zozeer op de structuren.

“Er ligt een
hervorming op
tafel die het
goede van het
Vlaamse
onderwijs
behoudt en
tegelijk de
knelpunten
wegwerkt 
met concrete
maatregelen.”

aso niet op de schop, tso enbso versterkt
Wij gaan voor een sterker tso en bso, zonder het aso teverzwakken. Vrijheid vanonderwijs bijft voor de N-VA een absolute voorwaarde. Eenstructuurhervorming is dan ookeen vrijwillig verhaal. Scholen en ouders moeten niet in eenderwelk organisatiesysteemmeestappen. De bestaandestudierichtingen wordengescreend en opgenomen in het nieuwe indelingsprincipe (de matrix). Als deze nieuweindeling de onderwijskwaliteitgarandeert, kunnen scholenervoor kiezen om hun aanbod te verruimen of het ongewijzigdte houden. En of dat nu de naam‘aso’ of ‘doorstroom’ draagt,doet weinig ter zake.Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten 

van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit. 
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.

GEERT BOURGEOIS, 
viceminister-president van de Vlaamse Regering
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