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Woordje van de voorzitter

Opwaardering Hernieuwenburg
prioritair voor N-VA Wielsbeke

Beste inwoners van Ooigem, Wielsbeke
en Sint-Baafs-Vijve
Nog amper zeven maanden scheiden
ons van de gemeenteraadsverkiezingen
in onze gemeente. Op 14 oktober trekt u
naar de stembus en voor het eerst zult u
kunnen stemmen op N-VA Wielsbeke die
solo naar de Wielsbeekse kiezer trekt.
De laatste maanden hebben we hard
gewerkt met het bestuur om een goede
bestuursploeg samen te stellen. Een
hecht team met kandidaten die vanuit hun
privé-ervaring in hun bedrijf of vereniging
een meerwaarde voor u en onze mooie
gemeente kunnen bieden. Huidig eerste
schepen Rik Buyse wordt onze lijsttrekker en zijn enthousiasme is groot om in
2019 met uw steun de nieuwe burgemeester van Wielsbeke te worden. Ons
verkiezingsprogramma wordt er een met
veel nieuwe ideëen voor een moderner
Wielsbeke. In dit eerste huis-aan-huisblad
van 2018 stellen we al een paar nieuwe
kandidaten voor en enkele punten van
ons verkiezingsprogramma.
Met Vlaamse groet
Vincent HERMAN
Afdelingsvoorzitter

“Hernieuwenburg moet
weer de prachtige plek
van weleer worden.”
Frank Soetaert
N-VA-kandidaat

Eén van de programmapunten van N-VA Wielsbeke voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen is de volledige opwaardering van Hernieuwenburg. Frank Soetaert, kandidaat op de N-VA-lijst in oktober, legt
uit waarom: “De infrastructuur op Hernieuwenburg heeft last van de
tand des tijds. Wandelpaden, parkings, visvijver, minigolf en gebouwen voor jeugd, cultuur en sport hebben dringend nood aan een ferme
make-over.”
Hernieuwenburg laten herleven

Wij zijn tevreden met de plannen voor het
nieuw nog te realiseren overdekte zwembad, zeker omdat dat plan tot stand kwam
in samenwerking met de buurgemeenten.
Maar voor N-VA Wielsbeke is er meer
werk aan de winkel. Het mooie domein
moet weer de prachtige plek worden waar
kinderen op een veilige manier kunnen
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spelen, waar het aangenaam wandelen
is, waar iedereen zijn favoriete sport
voluit kan beoefenen en waar mensen
aantrekkelijke ruimtes vinden om elkaar
te ontmoeten. De N-VA wil Hernieuwenburg laten herleven! De opwaardering van
Hernieuwenburg is dan ook een prioriteit
voor Wielsbeke.
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Wout Verheye en Aurélie Declerck.

N-VA Wielsbeke trekt de
kaart van de jeugd
Met Aurélie Declerck (19) en
Wout Verheye (22) trekt de
N-VA volop de kaart van de
jeugd. Deze gemotiveerde
jongeren zijn kandidaat op de
N-VA-lijst in oktober. Beiden
zijn woonachtig in Ooigem
en studeren rechten aan de
Universiteit van Gent. Wout
treedt met veel plezier in de
voetsporen van zijn grootvader José Verfaille, ex-schepen
van onze gemeente.

De jeugd in Wielsbeke
een stem geven

Wout is al vijf jaar Chiroleider, maar stopt in juli. “Voor

mij stopt echter het verhaal
niet. Door toe te treden tot
N-VA Wielsbeke hoop ik een
steunpilaar te worden voor
alle verenigingen in onze
gemeente. Naar infrastructuur toe ondersteunt Wielsbeke zijn verenigingen, maar
inspraak in het beleid kan
beter.
De jeugdraad moet bijvoorbeeld net zoals tien à vijftien
jaar geleden terug een
adviesorgaan worden waar er
écht naar de jeugd geluisterd
wordt.

N-VA Wielsbeke op
nieuwjaarsreceptie N-VA
in Mechelen
Zo’n 5 000 mandatarissen en sympathisanten van onze partij
waren in het tweede weekend van januari aanwezig op de
nationale nieuwsjaarreceptie van de N-VA in de Nekkerhal in
Mechelen. Ook N-VA Wielsbeke was aanwezig met voorzitter
Vincent Herman, bestuurslid Stefaan Lambrecht en verkiezingskandidaat Jan Decouttere die onder meer met Theo
Francken op de foto ging.

wielsbeke@n-va.be

Bestuurslid Tom Dejonghe:

“Bossenstraat is soms een
racebaan”
Gevaarlijke toestanden

In januari gebeurden in de Bossenstraat weer twee zware ongevallen: één auto belandde in de gracht op een zondagochtend,
een andere wagen ramde een elektriciteitspaal. De bestuurders
hielden er gelukkig geen lichamelijke letsels aan over.
“Alhoewel er een snelheidsbeperking van 70 km per uur geldt,
houden veel chauffeurs zich niet aan de snelheidsbeperking”,
aldus bestuurslid Tom Dejonghe die in de Bossenstraat woont.
“De Bossenstraat is soms een racebaan. De meerderheid moet
meer werk maken van uw verkeersveiligheid.”

Verkeersonveiligheid aanpakken

Bewoners houden hun hart vast dat er hopelijk geen ongelukken met fietsers of lopers gebeuren in de Bossenstraat. N-VA
Wielsbeke vindt dat de nadruk inderdaad vooral moet liggen op
de juiste maatregelen om sluipverkeer en overdreven of ongepaste snelheid aan te pakken. Permanente snelheidsmetingen, met
een smiley of sad face, zouden een goede maatregel zijn om te
sensibiliseren.
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“Wielsbeke moet
opnieuw de place
to be worden.”
Lies Therssen

Puigdemont maakt
kennis met Wielsbeeks
Vlaamsche Leeuwbier
In januari was de Catalaanse minister-president Carles
Puigdemont te gast in Dentergem en dit op uitnodiging van
burgemeester Koenraad Degroote. Hij kwam er een Catalaanse cava voorstellen, die voortaan zal geschonken worden
op de gemeentelijke recepties in onze buurgemeente.
Rik Buyse, brouwer van het Wielsbeeks Vlaamsche Leeuwbier en kandidaat-burgemeester voor de N-VA in onze
gemeente, overhandigde Puigdemont een fles van zijn
populair bier. De minister-president nam het geschenk
met veel waardering aan.

Piet Vroman en Lies Therssen

Twee nieuwkomers
op de N-VA-lijst voor
Sint-Baafs-Vijve
De Wielsbeekse N-VA-lijst werd versterkt met Piet Vroman
(45) en Lies Therssen (36) uit Sint-Baafs-Vijve. Piet woont in
de Loverstraat en is actief in Harmonie De Ware Vrienden.
Lies Therssen woont in de Vijvedreef. De oud-N-VA-voorzitter van Tielt was bijna drie jaar lang parlementair medewerkster en is mama van twee dochters. Lies is ook actief in het
oudercomité van Sint-Baafs-Vijve. Als mama is ze uiteraard
nauw betrokken bij thema’s waar gezinnen belang bij hebben. Maar daar eindigt het niet. Wielsbeke moet opnieuw de
place to be worden.

Facebook-likers krijgen bierpakket Vlaamsche Leeuw
Begin 2018 organiseerde N-VA Wielsbeke een Facebook-actie om de pagina van de lokale Wielsbeke afdeling te ‘liken’. Vijf
gelukkigen mochten op zaterdag 10 februari een Vlaamsche Leeuwbierpakket in ontvangst nemen. Proficiat aan de gelukkige
winnaars!
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De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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