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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op xx juli.

Een attentie voor al onze leden (p.3)Wielsbeke wordt volgebouwd (p.2)

 De gloednieuwe oversteekplaats

Nieuw zebrapad aan  
bushalte Waterstraat 
Sinds maart van dit jaar is er een veilige oversteek-
plaats voor alle schoolgaande kinderen uit de  
Bloemenwijk, Granenwijk, Waterstraat en omliggende 
straten. Het zebrapad kwam er na een initiatief van 
ondermeer ons fractielid Vincent Herman.

Bedankt Vincent en iedereen die zijn steentje bijdroeg!

Hopelijk vinden jullie ons nieuwe huis-aan-huisblad in goede  
gezondheid terug in de brievenbus. Na, tijdens of voor een 
deugddoende vakantie. Het is geen zomer als een ander, dat is 
het minste wat we kunnen zeggen. Alles wordt overschaduwd 
door het coronavirus. Bij de eerste melding vanuit China had 
niemand kunnen denken dat de wereld zo drastisch zou  
veranderen.

Relanceplan
Ook onze gemeente en gemeenschap werden zwaar  
getroffen. Als verantwoordelijke oppositiepartij bleven we tijdens 
de lockdown niet bij de pakken zitten en lanceerden we  
verschillende voorstellen naar het gemeentebestuur. We zijn 
tevreden dat zij, over de partijgrenzen van meerderheid en  
oppositie heen, in samenspraak een relanceplan hebben 
uitgewerkt. Dat plan verleent steun aan onze horeca- en  
handelszaken en inwoners die het moeilijk kregen omwille van 
de crisis.

 
 

Nationale en lokale blunders
Op nationaal vlak zagen we verscheidene blunders bij de aanpak 
van de coronacrisis. De saga rond de mondmaskers, de  
gebrekkige communicatie over maatregelen en versoepelingen. 
Ook in onze eigen gemeente heeft de lokale overheid zich niet 
onbetuigd gelaten in de eenrichtingssoap van de Bavikhoofse-
straat te Ooigem. Daaruit blijkt nog maar eens dat inspraak, 
communicatie en een wakkere oppositie broodnodig zijn. 

N-VA Wielsbeke blijft nauwgezet toekijken  
naar alle beleidsdaden van de meerderheid.  
Positieve zaken willen we bevestigen,  
minder goede beslissingen kaarten we  
zoveel mogelijk aan.

We wensen jullie allemaal een prettige en  
veilige zomer toe. Blijf op ons rekenen! 

Rik Buyse
Fractievoorzitter N-VA Wielsbeke

Beste inwoner



wielsbeke@n-va.be

Op twintig jaar tijd kwam er Wielsbeke, Sint-Baafs-Vijve en Ooigem maar liefst elf procent bebouwing bij. N-VA 
Wielsbeke pleit voor een zo verregaand mogelijk behoud van open ruimte en vraagt aan het gemeentebestuur om meer 
bos en groen aan te leggen.

Genieten van de weinige open ruimte die er nog is. Dat is de filosofie van onze fractie. We houden ons hart vast en hopen dat 
het bestuur goed nadenkt vooraleer het megaproject ‘Wielskracht’ wordt goedgekeurd. We vragen het gemeentebestuur om 
de inwoners daarbij zo goed mogelijk te betrekken, zodat er rekening wordt gehouden met ieders ideeën.

Om ervoor te zorgen dat onze leefbaarheid niet onder druk komt, is het opstellen van een globale toekomstvisie over de nog 
bestaande open ruimte zeer belangrijk. Volgens onze partij kan dat het best worden uitgewerkt in een commissie, over de 
partijgrenzen van meerderheid en oppositie heen.

 Dit mooie stukje natuur zal in de toekomst verdwijnen.

Veel moed aan alle
hulpverleners

#Coronavirus

Koop ook lokaal

Steun lokale handelaars 

tijdens de coronacrisis

Bedankt!

N-VA Wielsbeke blijft zich 
volop engageren voor 
meer verkeersveiligheid!Contacteer ons  

gerust via  

wielsbeke@n-va.be 

om gevaarlijke  

plaatsen door te 

geven.

Wielsbeke wordt volgebouwd
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www.n-va.be/wielsbeke

Om het personeel van 
het woonzorgcentrum Ter 
Lembeek een hart onder 
de riem te steken in deze 
moeilijke tijden, gingen Jur-
gen Teerlinck en Rik Buyse 
op woensdag 25 maart 
langs met een speciale 
attentie. Ook de scholen 
en kinderopvangen kregen 
een mooie roos van onze 
bestuursleden.

Onze N-VA’ers verrasten alle 
leden met een kleine attentie 
op de Vlaamse feestdag.

Bedankt aan alle kookouders 
voor hun tijd en inzet! Ook 
twee van onze bestuursleden, 
Tom Dejonghe en Jürgen 
Teerlinck, demonstreerden 
hun kooktalenten tijdens Chiro 
Kris Kras en Chiro Activo. Een 
welverdiend dankjewel!

Ons bestuur tekende present op het Feest 
van de Vlaamse Gemeenschap 2020.

Wist je dat?
•  Het Agentschap voor Natuur en  

Bos overging tot een uitbreiding van 
'Ooigembos'?

•  N-VA Wielsbeke met een gemiddelde 
leeftijd van 40,66 jaar een zeer jong  
bestuur heeft? Een gemiddeld  
bestuurslid is 51,7 jaar.

•  Onze afdeling een bijzonder actieve  
Facebookpagina heeft? Breng ons 
zeker eens een bezoekje!

N-VA Wielsbeke in beeld
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht

014229


