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Lijstvorming N-VA Wielsbeke bijna volledig rond
In 2018 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. 
Voor het eerst in ons bestaan zal N-VA Wielsbeke 
niet meer in kartel, maar met een volwaardige lijst 
naar de Wielsbeekse kiezer trekken. Sinds het kartel 
met CD&V stopgezet werd, kregen wij veel positieve 
reacties. 

De lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen loopt dan 
ook bijzonder vlot en we zijn er zeker van dat tegen eind okto-
ber, exact een jaar voor de verkiezingen, de 21 namen op de lijst 
allemaal ingevuld zullen zijn. 

Ondertussen zijn we ook volop ons verkiezingsprogramma aan 
het schrijven met daarin veel aandacht voor jullie nieuwe creatieve 
ideeën. “Net als in Vlaanderen wil de N-VA ook in Wielsbeke de 
grootste volkspartij worden”, besluit voorzitter Vincent Herman.

Hoe kan u helpen?
Onze lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is zo goed als rond. N-VA 
Wielsbeke is zeker nog op zoek naar een paar vrouwelijke kandidaten. Bent u begaan met onze 
gemeente en haar inwoners? Aarzel dan zeker niet om ook uw schouders onder onze N-VA-
ploeg te zetten en samen naar de kiezer te trekken.

 Rik Buyse
Huidig N-VA-schepen en provincieraadslid  
Rik Buyse is kandidaat-burgemeester in 2018.

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.

  Kandidaten kunnen hiervoor contact opnemen met voorzitter Vincent 
Herman via vincent.herman@n-va.be of 0496/108630.

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.
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N-VA ging ten rade bij Francky Dury
N-VA Wielsbeke wil voor de gemeenteraadsverkiezingen 
niets aan het toeval overlaten en ging daarom met  
bestuursleden van andere afdelingen ten rade bij  
Francky Dury, de succestrainer van Essevee. “We hebben 
veel bijgeleerd die avond”, benadrukt bestuurslid Tom 
Dejonghe. 

“Net zoals Francky Dury van Zulte-Waregem een echte winnaars-
ploeg maakt, zullen wij van N-VA Wielsbeke een echt winnaarsteam 
maken: Eén sterke, ambitieuze ploeg voor de gemeenteraads- 
verkiezingen in 2018 en dit voor een beter Wielsbeke”, besluit  
voorzitter Vincent Herman.

Hondenzwemming nodigt Geert Bourgeois uit
De Sint-Bavo Vrienden, het bestuur achter de honden-
zwemming in Sint-Baafs-Vijve, zit in de laatste fase om 
de hondenzwemming te laten erkennen als immaterieel 
cultureel erfgoed. 

Het dossier wordt ingediend halfweg november en de erkenning 
zou hopelijk volgen in het voorjaar van 2018. Enkele bestuursleden 
maakten van het bezoek van minister-president Geert Bourgeois aan 
Ooigem, voor de eerste steenlegging van het sociaal woonproject 
Schrijverkenshoek, gebruik om hem uit te nodigen voor de honden-
zwemming op zondag 8 oktober. 

  Bestuurslid Tom Dejonghe en N-VA-voorzitter Vincent 
Herman op de foto met voetbaltrainer Francky Dury.

  Binnenkort wordt de hondenzwemming misschien ekend 
als immaterieel cultureel erfgoed.  Daarom nodigden de 
organisatoren van de zwemming Geert Bourgeois alvast 
uit om eens een kijkje te nemen.Wielsbeke 

viert 
VLAAMSE 
FEESTDAG

  De Vlaamse feestdag ging in onze gemeente niet onopgemerkt 
voorbij. Drie privé-initiatieven brachten meer dan duizend mensen 
op de been voor ons gemeentehuis in het weekend van 7, 8 en 9 
juli. De feestelijkheden waren een ongelooflijk succes.

  De deelnemers van het vrije podium tijdens Feest op het Plein.
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  De winnaars van de eerste editie van voetbaltoernooi Hernieuwenburg.

“Renoveren en samenwerken met zorgbedrijf” 
Momenteel is er discussie tussen de N-VA en CD&V over de bouw van een nieuw rustoord. Coalitiepartner 
CD&V wil een groot deel van het huidige gebouw met de grond gelijk maken en een volledige nieuwbouw 
zetten zónder uitbreiding van de huidige capaciteit: kostprijs 12 miljoen euro met beperkte subsidies en dus 
grotendeels ten laste van de Wielsbeekse belastingsbetaler.

N-VA-schepen van Financiën Rik Buyse: “Onze gemeente heeft 
nu al een historische schuld. Volgens de N-VA zijn er dan ook 
maar twee opties: een renovatie van het bestaande gebouw of een 
(bijkomende) nieuwbouw in samenwerking met een privé-zorg-
bedrijf.” Bovendien stelt N-VA Wielsbeke dat een rustoord dat 
enkel door een OCMW uitgebaat wordt niet meer van deze tijd 
is. Kijk maar naar Wingene en Meulebeke, ook daar werd het 
rustoord dat onbetaalbaar geworden was voor de gemeente over-
gedragen aan een privé-zorgbedrijf.

Deze privé-zorgbedrijven hebben financieel genoeg middelen. 
Volgens de N-VA is het dan ook opportuun om ze te laten inves-
teren in ons rustoord. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de twee 

rustoorden in Wakken, hypermodern met alle noden en de beste 
zorgen voor de bewoners tegen een betaalbare prijs.

N-VA duidelijk over rustoord   “De N-VA wil niet dat dit stuk van het huidige 
rustoord volledig afgebroken wordt.

  De Vlaamse feestdag ging in onze gemeente niet onopgemerkt 
voorbij. Drie privé-initiatieven brachten meer dan duizend mensen 
op de been voor ons gemeentehuis in het weekend van 7, 8 en 9 
juli. De feestelijkheden waren een ongelooflijk succes.   De Vlaamsche Leeuw Loop: een ronde van 

1,5 km wandelen of lopen op Hernieuwen-
burg voor een flesje Vlaamsche Leeuw bier.

N-VA Wielsbeke wil het bestaande rustoord renoveren en voor 
een eventuele (bijkomende) nieuwbouw samenwerken met 
een privé-zorgbedrijf, dit levert alleen maar voordelen op:

• Uitbreiding naar 90 bedden (30 bedden meer dan nu, om de 
komende vergrijzing in Wielsbeke op te vangen)

• Meer tewerkstelling
• Betere en gespecialiseerde zorg voor de bewoners
• Geen extra schulden voor de gemeente
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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

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 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:     /     /


