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Zeg het met … een kadobon
Sinds een paar jaar kunt u uw naasten een plezier doen met 
de Wevelgemse kadobon. Helaas worden niet alle bonnen ook 
effectief ingewisseld bij onze lokale handelaars. Daardoor 
plukken zij er ook geen vruchten van. N-VA-raadslid Heidi 
Craeynest bracht het probleem onder de aandacht van het 
gemeentebestuur.

Hoe werkt het?
Met de kadobon kunt u in meer dan 200 lokale handelszaken aankopen 
doen. De handelaar laat de ontvangen bon daarna terugbetalen door de 
gemeente. Een prachtig initiatief, waarmee de gemeente de Wevelgemse 
economie een duwtje in de rug geeft. Op voorwaarde dat de kadobon ook 
effectief gebruikt wordt voor de vervaldatum verstrijkt. Want wordt hij niet 
gebruikt, dan komt het geld ook niet bij de handelaars terecht. 

20 000 euro aan vervallen kadobonnen
N-VA-raadslid Heidi Craeynest vroeg 
daarom aan het gemeentebestuur 
hoe het precies zit met de vervallen 
kadobonnen. De gemeente antwoordde 
eerst dat het aantal vervallen kado-
bonnen overeenkomt met ongeveer 
50 000 euro, maar stelde dat bedrag 
nadien bij tot 20 000 euro. Dat is nog 
altijd een hele som geld die niet recht-
streeks bij onze handelaars belandt.

Omruilen maar
De schepen van economie liet intussen wel nog weten 
dat eigenaars van vervallen bonnen aan het gemeente-
loket terechtkunnen om hun bon te ruilen voor een 
geldig exemplaar. Zeker doen dus als u nog bonnen 
liggen hebt! Want onze lokale handelaars verdienen 
al uw steun. Zij zorgen mee voor een dynamische en 
leefbare buurt.

Heidi Craeynest
Gemeenteraadslid
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Beste inwoner van Wevelgem, 
Gullegem en Moorsele,

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober vorig jaar zijn intussen ook de 
regionale, federale en Europese ver-
kiezingen van mei achter de rug. Onze 
Wevelgemse N-VA-afdeling was trots om 
twee kandidaten uit haar rangen af te 
vaardigen: Henk Louf en Charlotte Bonte. 
Het mag gezegd dat beiden een goede 
campagne hebben gevoerd en ook mooie 
resultaten behaalden.

Intussen is er ook een nieuw afdelings-
bestuur aan het werk om onze afdeling 
te versterken, verder uit te bouwen en te 
vernieuwen, en dat alles ten gunste van 
onze mooie vlasgemeente. In onze rangen 
hebben we ook zes gemeenteraadsleden 
en twee leden van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst. Zij voeren een 
sterke en constructieve oppositie. Waar 
nodig komen zij met eigen voorstellen, 
maar zij steunen ook de goede voorstellen 
die de meerderheid of een andere oppositie-
partij voorleggen. Kortom, N-VA Wevelgem 
heeft een goede start gemaakt.

Hebt u vragen voor ons? Spreek ons 
dan gerust aan of contacteer ons via 
wevelgem@n-va.be. Wij doen er alles 
aan om u waar mogelijk verder te helpen.

Met vriendelijke groeten

Dominique Geenens
Voorzitter N-VA Wevelgem

373_19L_Wevelgem.indd   1 4/09/2019   13:00:45



wevelgem@n-va.be

Bij hartfalen telt elke seconde
Hartfalen is in ons land nog altijd een van de belangrijkste doodsoorzaken. 
Op vraag van N-VA-fractievoorzitter Filip Daem gaat onze gemeente daarom 
nog meer investeren in de� brillatoren, ook wel AED-toestellen genoemd. 

Ondernemingen, handelaars en verenigingen die zelf een gebruiksvriendelijk AED-toestel willen 
aankopen, krijgen een financiële ondersteuning. Tegelijk investeert de gemeente in de ontwikkeling 
van een mobiele app die snel weergeeft waar het dichtstbijzijnde AED-toestel zich bevindt.

Met een AED-toestel binnen bereik hebben slachtoffers van hartfalen die snel hulp krijgen 
70 procent meer kans op overleven. Hartfalen is een crisissituatie waarin elke seconde telt. 
Een bijzondere slimme investering dus van onze gemeente!

Wevelgem krijgt geen dierenwelzijnsraad
Wevelgem telt tal van adviesraden: een milieuraad, mobiliteitsraad, jeugdraad, 
culturele raad, sportraad, ouderenraad, enzovoort. Die adviesraden staan 
de gemeente bij in het bepalen van haar beleid. Helaas krijgt het nieuwe beleids-
domein dierenwelzijn geen aparte adviesraad.

Nieuwe bevoegdheid vraagt om passende ondersteuning
Na jaren aandringen bereikte N-VA-gemeenteraadslid Joachim Naert zijn doel: het Wevelgemse schepencollege neemt sinds kort ook 
de nieuwe bevoegdheid dierenwelzijn op. Tijd dus om ook een dierenwelzijnsraad op te richten, vindt Joachim. “Er is jaren niets gedaan 
rond dierenwelzijn en de gemeente heeft amper of geen ervaring met dat thema. Om de bevoegde schepen maximaal te ondersteunen, 
lijkt een aparte adviesraad mij dus geen overbodige luxe”, legt Joachim uit.
 
Dierenwelzijn wel bespreekbaar in milieuraad
Helaas keurde de meerderheid zijn voorstel af. Wel paste ze de statuten van de milieuraad aan, zodat 
het thema dierenwelzijn daar aan bod kan komen. Joachim heeft er gemengde gevoelens bij: “Het 
is een stap in de goede richting, maar dierenwelzijn en milieu delen niet altijd dezelfde belangen.” 
Afwachten dus of deze tussenoplossing ook resultaat oplevert …

De jeugd als meerwaarde voor 
onze ruimtelijke ordening
Gemeenteraadslid Charlotte Bonte wil de jeugd een stem geven in de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro). 

De jeugd is onze toekomst en vormt een belangrijke groep in onze samenleving. Meer dan ooit 
zijn onze jongeren geëngageerd en hechten ze belang aan een kwalitatieve en milieuvriendelijke 
leefomgeving. “Logisch dus dat ook jeugdorganisaties mee mogen nadenken over een goede 
lokale ruimtelijke ordening”, aldus Charlotte Bonte. “Bovendien is de jeugdwerking in onze 
gemeente sterk uitgebouwd. Hun bijdrage zal dus zeker een meerwaarde geven aan de gecoro.”

Joachim Naert
Gemeenteraadslid

Filip Daem
Fractievoorzitter
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European Disability Card in Wevelgem
Het N-VA-voorstel om in Wevelgem de European Disability Card (EDC) in te voeren, werd door de 
volledige Wevelgemse gemeenteraad gesteund. Deze gratis kaart bevordert de toegang van personen 
met een beperking tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding.

De EDC-kaart maakt het voor mensen met een beperking mogelijk om eenvoudig en zonder in detail 
te treden hun handicap te bewijzen. Zo kan er geen discussie ontstaan over hun recht op bepaalde 
voordelen bij vrijetijdsactiviteiten. Naast België werken nog zeven andere Europese landen met de kaart. 
Het gemeentebestuur zal het gebruik van de EDC de komende maanden uitrollen in Wevelgem. 
Hopelijk springen er zoveel mogelijk lokale verenigingen en organisaties mee op de kar!

Werkwilligen hebben 
ook rechten
N-VA Wevelgem vindt dat bij stakingen 
werkwilligen niet gehinderd mogen worden. 
We respecteren de stakers, maar evenzeer de 
mensen die hun dagtaak wel willen uitvoeren. 
Straatbarricades moeten dan ook vermeden 
worden.

N-VA-gemeenteraadslid Henk Louf vroeg daarom aan de 
burgemeester om er bij een volgende staking voor te zorgen 
dat stakingspiketten de openbare weg niet barricaderen. 
De burgemeester antwoordde dat voor hem de veiligheid 
primeert en dat een overleg met de burgemeesters van 
naburige gemeenten aangewezen is. Zo kan de hele regio 
dezelfde regels hanteren. 

De N-VA kan zich vinden in die 
redenering en hoopt dat er eindelijk 
een verbod komt op piketten die 
werkwilligen ophouden. 
Wordt vervolgd ...

Voorlopig geen 
klimaatcommissie
Het schepencollege staat voorlopig niet open voor ons 
voorstel om een ‘klimaatcommissie Wevelgem’ op 
te richten. Wel zal het college onderzoeken of een 
samenwerking met vzw Impact mogelijk is.

Een klimaatcommissie kan helpen om onze burgers en bedrijven 
beter te informeren, te stimuleren en te begeleiden wat CO2-verlagende 
maatregelen betreft. Ook een samenwerking met vzw Impact lijkt 
ons zinvol. Die vzw geeft iedereen de kans om bijvoorbeeld zonne-
panelen te plaatsen op huurbasis, koopbasis of een combinatie van 
beide. Zo bewijst Impact dat alle burgers financieel voordeel kunnen 
halen bij klimaatverbeterende maatregelen. 

Voordelen voor alle burgers
Wie de financiële middelen niet heeft om zonnepanelen aan te kopen, 
kan ze dus huren. Daarbij is de huurprijs lager dan de opbrengst die 
gecreëerd wordt na de installatie. Bovendien worden de panelen na 
20 jaar eigendom van de huurder en is er een garantie van 30 jaar. 
Een absolute win-win, zowel voor onze burgers als voor het klimaat.

De gevraagde klimaatcommissie komt er voorlopig niet, maar het 
schepencollege zal wel ons voorstel tot samenwerking met de vzw 
Impact verder bestuderen.

Wevelgem: van alle (sport)markten thuis
September is de ‘maand van de sportclub’. “Waarom die gelegenheid niet aangrijpen om een 
Wevelgemse sportmarkt te organiseren?” oppert gemeenteraadslid Charlotte Bonte.

“Met een sportmarkt kunnen we al onze 135 sportclubs een duwtje in de rug geven”, gaat Charlotte verder. “Ook de minder 
bekende sportclubs – die het moeilijk hebben om zich tussen alle grote sportverenigingen te laten gelden – krijgen zo meer 
zichtbaarheid. Met gratis demonstraties, initiaties en infostands zou een sportmarkt onze inwoners een unieke kans bieden 
om kennis te maken met alle sporten binnen onze gemeente.”

redenering en hoopt dat er eindelijk 
een verbod komt op piketten die 

Charlotte Bonte
Gemeenteraadslid

Henk Louf
Gemeenteraadslid
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Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Sander Loones
Yngvild Ingels
Björn Anseeuw

Bert Maertens
Maaike De Vreese
Axel Ronse
Wilfried Vandaele
Cathy Coudyser

Uw N-VA-verkozenen uit West-Vlaanderen:

Vlaams Parlement Kamer Europa

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.
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