
MAART 2020, NR. 1     I     V.U.: DOMINIQUE GEENENS, WATERSTRAAT 13, 8560 WEVELGEM

Wevelgem
www.n-va.be/wevelgemwevelgem@n-va.be N-VA Wevelgem

Beste inwoner van Wevelgem, Gullegem en Moorsele
N-VA Wevelgem heeft in 2020 een sterke start genomen. Onder impuls van onze gemeenteraadsfractie stellen wij kritische vragen en 
volgen wij het beleid van de meerderheid op de voet. Wij lanceren ook regelmatig constructieve voorstellen. 

Politiek bedrijven gaat over oplossingen vinden en het leven voor al onze inwoners aangenamer en gemakkelijker maken.  
Uw opmerkingen, ideeën en suggesties zijn dan ook steeds welkom. 

Maar N-VA Wevelgem is veel meer dan alleen maar politiek. Onze afdeling zet ook in op activiteiten en evenementen.  
Zo organiseren wij op 18 april opnieuw een opruimactie in Groot-Wevelgem. Samen gaan wij voor een kraaknette  
en aangename leefomgeving, want dat verdient iedereen.

Op 1 mei staan wij traditiegetrouw ook weer op de Bloemenmarkt. U kan er genieten van een glaasje, hopelijk  
onder een mooie lentezon. Ondertussen kan u het reilen en zeilen van onze N-VA-afdeling blijven volgen via onze  
Facebookpagina.

Met enthousiaste groeten

Goed nieuws voor dierenvrienden (p. 3)N-VA Wevelgem tegen zwerfvuil (p. 2)

N-VA wil betere waterkwaliteit in Wevelgem
Uit onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat de waterkwaliteit van onze beken sinds 2016 nauwelijks 
verbeterd is. De N-VA wijst op de mogelijke gezondheidsrisico’s en eist dringend actie van het gemeentebestuur.

Gemeentebestuur deed niets
In 2016 ontving Wevelgem de prijs voor 
de meest verontreinigde beek van Vlaan-
deren. Zo slecht was de kwaliteit van de 
Neerbeek. Werk aan de winkel, zou u dan 
denken. Voor het lokaal bestuur en in het 
bijzonder voor de schepen van Milieu. 
Niet zo in Wevelgem, helaas. 

Uit gegevens van de Vlaamse Milieu-
maatschappij (VMM) voor 2019 blijkt dat 
de waterkwaliteit van onze waterlopen 
ronduit slecht blijft. Zowel de Neerbeek, 
de Heulebeek als de Geluwebeek scoren 
ondermaats tot slecht. Er is sprake van 
verontreiniging met tal van zware metalen, 
waaronder ook kobalt en uranium.

Gezondheidsrisico
Uiteraard heeft de slechte waterkwaliteit 
van onze beken een rechtstreekse impact 
op de kwaliteit van ons grondwater, en 
dus ook op uw gezondheid. Daarom trekt 
de N-VA – net zoals in 2016 overigens – 
nogmaals aan de alarmbel. We roepen het 
gemeentebestuur op om deze ongezonde 
situatie nu wél aan te pakken.

Gewoon stilzitten, in de hoop dat de 
kwaliteit van het water vanzelf verbetert, is 
geen optie meer. Wie nu opnieuw wegkijkt 
en onze dringende oproep nogmaals naast 
zich neerlegt, draagt een verpletterende 
verantwoordelijkheid tegenover alle inwo-
ners. Geen warme gemeente zonder een 
gezonde omgeving. Maak er dus werk van!

Wilt u meer informatie over de zorgelijke 
toestand van onze beken? Neem dan gerust 
zelf een kijkje op de webstek van de Vlaamse 
Milieumaatschappij. 

Stanislas Masureel 
Ondervoorzitter  
N-VA Wevelgem

 De slechte waterkwaliteit van onze beken 
heeft een impact op de kwaliteit van ons 
grondwater, en dus ook op uw gezondheid.
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N-VA Wevelgem blijft zwerfvuil opruimen
N-VA Wevelgem is trots deel uit te maken van het kransje ‘Mooimakers’ dat onze gemeente rijk is. ‘Mooimakers’ zijn bezorgde 
mensen die, op volstrekt vrijwillige basis, de strijd aanbinden tegen zwerfvuil.

‘Mooimakers’ krijgen milieuprijs
Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat sluikstorters, ondanks alle dure ontradingscampagnes, 
nog steeds massaal hun zwerfvuil op de meest onmogelijke plaatsen blijven achterlaten. 
De strijd van de Mooimakers is dus nog lang niet ten einde.

In 2019 werden de Mooimakers – waaronder dus ook N-VA-Wevelgem – beloond voor 
hun inzet met de milieuprijs van de gemeente Wevelgem. We ontvingen als beloning  
15 euro, al is het ons uiteraard niet om dat geld te doen. 

Als vrijwilligers zijn we blij dat we met onze acties kunnen bijdragen aan een nettere 
gemeente. Wat ons betreft mag het gemeentebestuur de centen dan ook houden voor 
andere belangrijke projecten.

Doe met ons mee
Ook in 2020 gaan we vastberaden door met onze opkuisacties. Zo steken we op zaterdag 
18 april opnieuw de handen uit de mouwen. 

Zin om mee te helpen? U bent zeker welkom! Met een kleine daad zorgen we voor een 
groot resultaat. U kan onze acties volgen op Facebook.  Bestuurslid Aline Deroose (rechts) en 

haar collega steken graag de handen uit de 
mouwen voor een propere gemeente. Ook uw 
helpende handen zijn zeker welkom.

Vlaams minister Zuhal Demir erkent ook in  
Wevelgem extra natuurreservaat
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft de Heule- en Geluwebeek en Leiekant ’t Schrijverke officieel erkend als  
natuurreservaat. De totale oppervlakte aan erkend natuurreservaat in Vlaanderen komt zo op 21.546 hectare.

Subsidies voor Natuurpunt
Minister Demir werkte op minder dan drie maanden 
tijd alle erkenningsdossiers voor natuurgebieden af. 
Maar liefst 682,5 hectare extra natuur komt zo onder 
effectief natuurbeheer. Daaronder dus ook de Heule- en 
Geluwebeek en Leiekant ’t Schrijverke, natuurgebieden 
die deels op Wevelgems grondgebied liggen.

Door die erkenning ontvangt Natuurpunt vanaf dit jaar 
jaarlijks beheersubsidies voor die gebieden. Natuurpunt 
staat dus in voor het dagelijks beheer en onderhoud 
ervan. “Er moet ook een toegankelijkheidsplan komen, 
zodat bezoekers maximaal kunnen genieten van de 
natuur, zonder de draagkracht van de gebieden aan te 
tasten”, aldus de minister.

Win-win voor inwoners én natuur
N-VA Wevelgem is heel blij met het werk van minister Demir. “Door de erkenning komt Natuurpunt jaarlijks in aanmerking voor 
middelen om de natuurkwaliteit in onze gemeente verder te verhogen. Dit is dus een win-win voor inwoners én natuur”, zegt  
Dominique Geenens, voorzitter van N-VA Wevelgem.
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Goed nieuws voor dierenvrienden
Hondenloopweide op komst
Na lang aandringen van gemeenteraadslid Joachim Naert lijkt er nu toch een hondenloopweide op komst in onze gemeente.  
Niet alleen een kans voor uw viervoeter om nieuwe vrienden te maken, maar ook voor uzelf om gelijkgestemde dierenvrienden 
te leren kennen.

De aanhouder wint. Dat geldt zeker voor gemeenteraadslid Joachim Naert, die al 
jaren aandringt op een hondenloopweide. Na vele loze beloftes heeft het gemeente- 
bestuur dan toch eindelijk budget voorzien om – hopelijk op korte termijn – een 
hondenloopweide in te richten in onze gemeente. 

N-VA Wevelgem zal erop toezien dat het plan niet opnieuw voor jaren de ijskast 
ingaat. Joachim Naert heeft zijn tanden in dit dossier gezet en zal het niet meer 
lossen. Extra dierenplezier komt er dus zeker aan.

Waar de weide zal komen, is nog niet duidelijk. Hebt u zelf een idee? Laat het ons gerust 
weten via wevelgem@n-va.be

Nieuwe start voor dierenasiel
Intussen heeft ook vzw Dierenasiel De Knuffelpootjes in onze regio een 
nieuwe start genomen. 

Om dat project een financieel duwtje in de rug te geven, organiseerde  
N-VA Wevelgem in februari een kaarting. Menig dierenvriend droeg er zijn  
steentje bij.

Overweegt u zelf een dier in huis te nemen? Ga dan zeker eens langs bij De  
Knuffelpootjes. Wie weet zit uw nieuwe trouwe vriend daar nu al op u te wachten!

Gemeente belooft betere voetpaden
Al jaren pleit N-VA Wevelgem voor betere, veiligere voetpaden. Het gemeentebestuur trok het budget om de voetpaden te  
onderhouden op. Nu nog hopen dat er snel actie volgt.

Meer geld voor onderhoud
Wevelgem zet de komende zes jaar voluit in op het STOP-principe: Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en dan pas Personenwagens. 
Het beleid geeft zo absolute voorrang aan voetgangers en fietsers. Maar stappen zullen onze inwoners pas doen als de voetpaden 
degelijk geëffend liggen, voldoende breed zijn en vrij zijn van nodeloze hindernissen.

Op onze uitdrukkelijke vraag voorziet de gemeente nu extra middelen voor 
nieuwe voetpaden en voor het onderhoud en herstel van bestaande voetpaden. 
Veel van onze voetpaden zijn dringend aan onderhoud of herstel toe. Maar alle 
voetpaden tegelijk aanpakken, is niet mogelijk. Daarom zal de gemeente een in-
ventaris opmaken van de voetpaden die het dringendst hersteld moeten worden.

Beschadigd voetpad? Laat het weten
Is het voetpad in uw straat dringend aan herstel toe? Laat dat dan zo snel  
mogelijk weten via het meldpunt van de gemeente: www.wevelgem.be/meldpunt 
Hopelijk is het de gemeente menens en krijgt u snel reactie. 

Hebt u graag dat N-VA Wevelgem uw situatie mee opvolgt? Geef ons dan een seintje via 
wevelgem@n-va.be, bij voorkeur met wat foto’s van uw beschadigd voetpad. De gemeente legt een inventaris aan van  

voetpaden die dringend aan herstel toe zijn.

 Op zoek naar een huisdier? Ga dan zeker eens langs bij 
De Knuffelpootjes.

 Op aandringen van gemeenteraadslid Joachim 
Naert heeft de gemeente eindelijk geld voorzien 
voor een hondenloopweide.
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Wilfried
Vandaele

Vlaams Parlementslid
en fractievoorzitter

De West-Vlaamse steden 
en gemeenten krijgen van 
de Vlaamse Regering 238 
miljoen euro extra om 
hun open ruimte te 
bewaren, de pensioenen 
te betalen en te blijven 
investeren.

“

De Verandering werkt 
voor West-Vlaanderen

Met de N-VA …

... beschermen en 
verdedigen we onze 

kust in het kader van de 
klimaatverandering

... krijgen 444 kleuterscholen 
en meer dan 40.000 kleuters 

in West-Vlaanderen 
71 miljoen euro extra

... blijven we hameren 
op meer veiligheid en 
een kordate aanpak 
van transmigratie  

... krijgt de sector van 
de aquacultuur zowel op 

land als in zee een 
nieuwe impuls 

Sander
Loones 
Kamerlid
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