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N-VA werkt aan propere gemeente
De lente geeft ons allemaal meer energie. Ook N-VA Wielsbeke vliegt er opnieuw stevig in. Op zaterdag  
18 maart gaven we de aftrap voor de grote lenteschoonmaak in de gemeente, namelijk de jaarlijkse zwerf- 
vuilactie. En er staat nog veel te gebeuren binnen onze drie deelgemeenten. 
De wegwerkzaamheden in Ooigem zitten op schema en de hin-
der voor de inwoners wordt tot een minimum beperkt. Eenmaal 
deze achter de rug zijn, wordt het zware verkeer definitief ver-
bannen uit het centrum en zal het voor de fietsers terug een stuk 
veiliger zijn op de weg. De bouw van de kinderopvang gaat ook 
goed vooruit en op 1 september zullen de kinderen van Ooigem 
voor en na de school van een prachtige nieuwe opvang genieten. 
De inwoners van Wielsbeke en alle passanten langs de N382 zijn 
getuige van het heuse Agristo-dorp dat verschijnt op de voorma-
lige site van Unilin. Hiermee versterkt de gemeente zich econo-
misch verder en op gebied van tewerkstelling in eigen streek. 

Ten slotte vorderen de werkzaam-
heden op het Sint-Bavoplein in 
Sint-Baafs-Vijve en is de hernieuwde 
Leiestraat al een prachtig voorbeeld 
van hoe de rest er zal uitzien.

  De N-VA vliegt er stevig in. Zo stak het bestuur de handen 
uit de mouwen tijdens een grote zwerfvuilactie.

 Rik Buyse
Eerste schepen en provincieraadslid

Kom ons versterken!
In 2018 is het terug zover, dan zijn er op-
nieuw gemeenteraadsverkiezingen in onze 
gemeente. N-VA Wielsbeke is daarom  
nu al op zoek naar kandidaten om  
onze groep verder te komen  
versterken. 

Kandidaten kunnen contact  
opnemen met onze voorzitter  
Vincent Herman, de contact- 
gegevens vindt u op de website  
van N-VA Wielsbeke.

Blijf op de hoogte via onze website
Wilt u ook op de hoogte 
blijven van het lokale 
politieke nieuws uit uw 
gemeente? Breng dan 
zeker een bezoekje aan  
www.n-va.be/wielsbeke. 

U vindt er ook alle 
huis-aan-huisbladen 
en een voorstelling van 
de mandatarissen en 
bestuursleden van N-VA 
Wielsbeke.

DIT HUIS-AAN-HUISBLAD VERSCHIJNT DRIE TOT VIER KEER PER JAAR EN HOUDT JULLIE OP DE HOOGTE VAN HET REILEN 
EN ZEILEN BINNEN DE GEMEENTE, MAAR OOK VAN WAT DE N-VA DOET OP PROVINCIAAL, VLAAMS EN FEDERAAL NIVEAU.
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N-VA ruimt zwerfvuil op
N-VA Wielsbeke stelde vorig jaar het sluikstorten aan de kleding- en glascontainers nog aan de kaak, want een 
nette gemeente blijft voor ons een absolute prioriteit. Dat het gemeentebestuur een zwerfvuilactie had georga-
niseerd op zaterdag 18 maart juichte de N-VA niet alleen toe, maar werkte ze graag aan mee. 

“De N-VA nam het centrum van Sint-Baafs-Vijve voor haar rekening”, zegt bestuurslid Jeroen Mortier. “Het meeste afval vonden we 
in de struiken rond de lagere school. Elders vonden we van alles en nog wat: blikjes, bouwafval maar met stip op één de vele sigaret-
tenpeuken.” 

In totaal vulden we ongeveer drie volle PMD-zak-
ken en een tiental gewone huisvuilzakken en dat 
voor slechts een handvol straten. Navraag bij onze 
schepen van Milieu leert ons dat er in totaal 880 
kg zwerfvuil werd opgehaald in Wielsbeke op één 
voormiddag. 

Tegen het sluikstorten zal Imog trouwens vanaf 
juni drie mobiele camera’s inzetten. Deze komen 
op plaatsen waar veel zwerfvuil achtergelaten 
wordt, zoals op parking, verlaten pleintjes maar 
ook aan de glasbollen. Wie betrapt wordt, krijgt 
een GAS-boete.

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaan-
deren startte eind 2014 de River Terminal langs de Leie op.  
Via een samenwerking met de Vlaamse overheid zal het kaai- 
plateau worden vernieuwd. “Daarnaast heeft de POM eind vo-
rig jaar aangegeven de terminal te willen uitbreiden. Gelet op de  
stijgende vrachtvolumes die langs onze waterwegen vervoerd 
worden, is dat natuurlijk terecht. 

De bestaande kaaimuur zal met ongeveer 70 meter verlengd  
worden, én er komt een achterliggend kaaiplateau van 3 990 m². 

De kostprijs van deze investering wordt geraamd op 2,65 miljoen 
euro, waarvan 80 procent door de Vlaamse overheid gefinan-
cierd wordt”, zegt schepen Rik Buyse.

“Hiermee wordt een nieuwe trafiek bestendigd van gemiddeld 
300 000 m³ per jaar. Als we er zo in slagen meer transport langs 
het water te realiseren, dan halen we bovendien een hoop vracht-
wagens uit het verkeer. Dat is goed voor het milieu en vermin-
dert de files op de weg.”

  Bestuurslid Jeroen Mortier vult de container van Imog 
met het opgehaalde zwerfvuil. Op één voormiddag werd 
er 880 kg verzameld.

River Terminal wordt 
uitgebreid

De laad- en losinfrastructuur van de  
River Terminal in Wielsbeke wordt  
in 2018 en 2019 vernieuwd en uitgebreid. 
Er komt ook een kaaiplateau van 3 990 
m². Minister van Mobiliteit en Openbare 
Werken Ben Weyts maakt hiervoor  
3,5 miljoen euro vrij.
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Dorpskernvernieuwing 
Sint-Baafs-Vijve krijgt 
eindelijk vorm
De bewoners van de Leiestraat kunnen eindelijk zon-
der modderschoenen terug hun huis in. Het begon 
allemaal bij aannemer Wegrovan die in maart 2016 
met de dorpskernvernieuwing van Sint-Baafs-Vijve 
startte, maar in juli 2016 failliet ging. 

Pas nadat de afhandeling van het faillissement door de curator 
uitgeklaard was, kon het gemeentebestuur een nieuwe aannemer 
aanstellen eind vorig jaar. De Leiestraat lag er bijna één jaar des-
olaat bij, in oktober nam ons gemeentebestuur enkele tijdelijke 
maatregelen om het comfort van de bewoners wat te verbeteren. 
“Met de heraanleg van de Leiestraat in prachtige platines is de 
lijdensweg van de bewoners eindelijk voorbij”, benadrukt voor-
zitter Vincent Herman. De platines passen mooi in het rustieke 
kader van onze dorpskern. Binnenkort start de heraanleg van het 
eigenlijke plein. Dit zal een ook een enorme meerwaarde hebben 
voor onze hondenzwemming. 

Voorzitter Vincent Herman is tevens bestuurslid bij de VZW 
Sint-Bavo Vrienden, de inrichtende organisatie achter de jaar-
lijkse hondenzwemming. “Dit jaar zullen we terug een normale 
hondenzwemming kunnen organiseren, zonder alle stress zoals 
vorig jaar. Dit evenement is ongetwijfeld de belangrijkste gebeur-
tenis van het jaar in onze gemeente. En misschien wordt de hon-
denzwemming binnenkort wel immaterieel cultureel erfgoed”, 
zegt Vincent Herman. Het dossier wordt op het einde van het 
jaar ingediend en dan hopen we op een positieve eindbeslissing 
van Vlaams Minister van Cultuur.

Gemeente plant  
Ooigembos heraan
De N-VA kreeg een aantal boze reacties uit Ooigem 
betreffende de recentste kap- en snoeiwerken in  
Ooigembos. Epiphanie Dewitte is teleurgesteld:  
“Samen met mijn zus en de hond zorgeloos rond- 
rennen in het Ooigembos is echte nostalgie. 

Eerst langs het groot betonnen kruis, daar zijn de resten van de 
Chiro nog te vinden en de laatste gelovige die hier kwam had net 
alles opgeruimd. Toen was er nog niet echt sprake van zwerfvuil, 
gewoon een uit het oog verloren blinddoek of speelgoed. Hier 
en daar was er in het bos een klein stukje gras waar we door de 
bomen naar de wolken tuurden en de vreemdste dingen zagen.”

Groot deel bos verdwenen
“Toen ik hoorde dat een heel stuk bos verdwenen was, ging ik 
direct op onderzoek”, zegt Epiphanie. Bij het zien van al die om-
gezaagde bomen kan mijn dochter haar tranen niet bedwingen 
en begint ze te wenen, 6 jaar oud en haar liefste bos krijgt  
een hele knipbeurt. Het achterste deel van het bos is gewoon  
verdwenen. Er stonden nog enkele triestige en verlaten boompjes. 

Nieuwe bomen
De gemeente liet het bos kappen omdat het kaprijk was en de 
hoge en zware populieren vormden een gevaar. De gemeen-
te plantte het bos ondertussen heraan en kreeg daarvoor een 
subsidie vanuit de provincie van 30 000 euro. Honderden nieuwe 
boompjes werden geplant op de zone die vorig jaar gekapt werd. 
Bomen groeien snel en zullen binnen een paar jaar terug een 
mooi bos vormen.

Nieuwe naschoolse kinderopvang opent 
vanaf 1 september
De voor- en naschoolse kinderopvang van de Vrije Basisschool in Ooigem rijst uit 
zijn steigers. Het gemeentebestuur kocht vorig jaar de grond naast de Ooigemse 
basisschool Het Vlinderbos. Het bestaande gebouw op deze grond werd  gesloopt 
en daarop verrijst het nieuwe gebouw voor de nieuwe voor- en naschoolse opvang. 
Boven het gebouw komen er twee appartementen die verhuurd zullen worden door 
het OCMW van Wielsbeke. De totale investering bedraagt 700 000 euro.

  “Met de heraanleg van de Leiestraat in prachtige 
platines is de lijdensweg van de bewoners eindelijk 
voorbij”, benadrukt voorzitter Vincent Herman.



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

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.

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


