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Wielsbeke

Info-avond over 
administratie
In april dit jaar lanceerde 
N-VA Wielsbeke een 
info-avond met als thema 
‘De problematiek van een 
goede administratie’. Niet 
alleen leerzaam voor de 
ondernemer maar ook 
voor wie zelf zijn adminis-
tratie moet bijhouden.  
Verderop in dit blad vindt 
u een verslag van de 
avond.

www.n-va.be/wielsbeke
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U kan de bon gebruiken in heel wat winkels in onze gemeente. – schepen Rik Buyse

Met belgerinkel 
naar de winkel
De actie ‘Met belgerinkel 
naar de winkel’, waar 
Wielsbeke als sinds jaar en 
dag zijn medewerking aan 
verleent, is ondertussen 
afgelopen. Maar liefst  
4 464 ritten per fiets 
werden geregistreerd. Als 
u dit leest, is de trekking 
achter de rug en zijn de 
winnaars bekend.  
We wensen niet alleen 
hen, maar àlle deelnemers 
proficiat met hun keuze 
om zoveel mogelijk korte 
verplaatsingen met de 
fiets te maken en hun 
aankopen binnen onze 
gemeente te doen.

Beste inwoner van Ooigem, Wielsbeke en Sint-Baafs-Vijve,

N-VA Wielsbeke staat voor zoveel mogelijk ondernemen in de eigen gemeente. 
Vanuit het gemeentebestuur ondersteunen we dan ook alle mogelijke acties in dit 
verband. N-VA Wielsbeke kwam met het idee om uit te pakken met een gemeen-
telijke geschenkbon. Zowel het schepencollege als beide Unizo-afdelingen waren 
unaniem enthousiast.

Winkelbonnen van 5, 10 en 20 euro

Wat wordt die Wielsbeekse winkelbon dan? Het is vrij eenvoudig. De gemeente 
betaalt nu al verschillende zaken uit, bijvoorbeeld bij geboorten of jubilea. Het was 
ons idee om dit soort geschenken bij de plaatselijke middenstand van Wielsbeke in 
omloop te brengen. De bonnen die je van de gemeente krijgt, kunnen dan ingeruild 
worden bij deelnemende handelaars binnen de gemeentegrenzen. 

De handelaars kunnen op hun beurt deze bonnen weer uitwisselen bij de ge-
meente. Wielsbeekse bedrijven zullen deze bonnen ook kunnen kopen en als 
geschenk geven aan hun werknemers.

bonnen kosten handelaars niets

Grote voordeel van het systeem is dat het alle deelnemers niets kost. De investe-
ring voor de gemeente bedraagt enkele duizenden euro’s. De grootste kost is  
de aanschaf van een speciale printer die de bonnen van 5, 10 of 20 euro zal  
aanmaken. Bedoeling is de bon in omloop te brengen vanaf 1 januari 2016.  
Verdere info zal nog volgen.

Wielsbeekse winkelbon vanaf januari 2016



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

‘Hoe als ondernemer of vereniging uw administratie beheren’.  
Dat was het onderwerp van de eerste N-VA-info-avond op dinsdag-
avond 28 april in zaal Den Aert. OfficeBoost, een dynamisch  
bedrijf geleid door Doenja Goutsmet (afkomstig uit Wielsbeke)  
en Heidi Coppens kwamen uitleggen hoe ondernemers hun  
administratie kunnen verbeteren.

Na een korte inleiding door Rik Buyse, N-VA-schepen van Midden-
stand, over de Wielsbeekse geschenkbon (meer hierover op pagina 1) 
nam Vincent Herman het woord. Vincent is niet alleen secretaris van 
de Wielsbeekse N-VA-afdeling, hij is ook boekhouder van beroep. 
Hij gaf voorbeelden van een ‘slechte’ administratie en (vooral) wat de 
financiële gevolgen daarvan kunnen zijn.

De dames van  OfficeBoost gaven vervolgens heel wat tips over het beheer van de 
administratie van een onderneming of vereniging, met behulp van een verhelderende PowerPoint-presentatie. 
De info-avond eindigde met een gezellige receptie, waar de aanwezigen tussen pot en pint napraatten.

In het weekend van 9 en 10 mei vierde de N-VA alle mama’s. De Wielsbeekse 
afdeling zette daarom op zaterdagmorgen 9 mei personeel en bewoners van 
het woonzorgcentrum Ter Lembeek in de ‘Helfie-bloemetjes’.

Waardering voor moeders
“Een praatje slaan met de bewoners, een gele 
roos als moederdaggeschenk en een dikke kus: 
de actie van de Wielsbeekse N-VA afdeling werd 
enorm gewaardeerd”, aldus N-VA-bestuurslid en 
OCMW-raadslid Marianne Vancoillie. 

Ook het aanwezige verzorgend personeel kreeg 
een gele roos als moederdaggeschenk. Zo drukten we onze waardering uit voor hun 
dagdagelijkse inzet voor de ouderen van onze gemeente.

Balta Group, de producent van vloerbekleding met hoofdzetel in Sint-Baafs-Vijve, kreeg op donderdag  
30 april bezoek van Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Naast enkele kabinetsmedewerkers waren 
ook de burgemeesters van Izegem en Wielsbeke, onze schepen van Middenstand en Industrie Rik Buyse en 
vertegenwoordigers van de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie aanwezig.

Loonkost
Onder meer energie, innovatie, loonkost en tewerkstelling 
in eigen streek kwamen aan bod tijdens dit bezoek. Nadat 
deze thema’s besproken waren, konden de aanwezigen ver-
schillende innovaties van elke divisie bekijken in de grote 
showroom van Balta. 

Aansluitend was er nog een bedrijfsbezoek aan de extrusie-, 
tuft- en latexafdeling van het bedrijf.

9 800 inwoners in 2030

Omdat Wielsbeke een natuurlijke aangroei kent (er worden hier 
meer mensen geboren dan er overlijden) zal onze gemeente 
volgens de studiedienst van de Vlaamse Regering in 2030 ruim 
9 800 inwoners tellen. 

Om die aangroei op te vangen, zijn er de laatste jaren een aantal 
nieuwe verkavelingen bijgekomen, bijvoorbeeld in de Spaander-
straat. Daar is de bouw voorzien is van 44 nieuwe woningen.

bevolkingsexplosie in Wielsbeke

Op 11 mei overleed José Verfaille, oud-gemeenteraadslid  
van Ooigem en Wielsbeke en oud-schepen in Wielsbeke.  
José was een meer dan overtuigd Vlaming, lid van de N-VA  
sinds de oprichting van de partij en geestelijke vader van  
onze Wielsbeekse afdeling. 

Hij was een geëngageerd man, niet alleen in de politiek – hij stond 
onder meer aan de wieg van de Vlaamse Vriendenkring in Ooigem 
– maar hij liet zich ook niet onbetuigd als voorzitter van het Davids-
fonds (ere-voorzitter) en als bestuurslid in andere cultuur- en sport-
verenigingen binnen de gemeente. Bijna 51 jaar waren José en zijn 
echtgenote Régina Declerck een koppel.

50-jarig jubileum
We herinneren ons nog als de dag van gisteren het 50-jarig jubileum met ontvangst op het gemeentehuis.  
Op 14 februari waren we als N-VA-bestuur nog op de koffie bij Régina en José bij de actie ‘een hart voor Wielsbeke’, 
een Valentijnsactie waarbij we de inwoners op een zakje chocolade trakteerden. 

José blijft voor altijd een speciale plaats innemen in ons midden. We zullen zijn wijze raad met de nodige  
kwinkslagen nooit vergeten!

 José verfaille (1940 - 2015) in memoriam:

Net zoals in 301 andere Vlaamse en Brusselse gemeen-
ten, wapperde op 17 mei de regenboogvlag in Wiels-
beke. 17 mei was de internationale dag tegen homofobie 
en transfobie. 

Met het uithangen van de vlag vragen steden en  
gemeenten wereldwijd aandacht voor het probleem  
van homohaat en transhaat.

Wielsbeke hijst de regenboogvlag

In Wielsbeke vieren we de Vlaamse Feestdag al op zaterdag 10 juli 
vanaf 18.30 uur, in zaal Den Aert te Sint-Baafs-Vijve. Gastspreker is 
Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz. Op het programma staat 
onder meer de feestelijke inhuldiging van het nieuwe glasraam 
in zaal Den Aert.

vier 11 juli in Wielsbeke!

Moederdagrozen voor bewoners en personeel

vlaams minister-president bezoekt

ter lembeek

balta

Geslaagde info-avond voor ondernemers

Op 14 februari was N-VA Wielsbeke  
nog te gast bij José Verfaille.

Hier verrijzen binnenkort 44 nieuwe woningen.

N-VA-secretaris Vincent Herman gaf voorbeelden 

van een ‘slechte administratie’.

OCMW-raadslid Marianne Vancoillie 
deelde rozen uit in het woonzorgcentrum.



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:     /     /


