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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

WIELSBEKE
V.U.: AURÉLIE VERMEIR, SCHAAPDREEF 21, 8710 OOIGEM

Een voorspoedig 2020

Beste Wielsbekenaar, 

In de eerste plaats wens ik 
u in naam van ons volledige 
N-VA-bestuur een voorspoedig 
en vooral gezond 2020 toe.

Een jaar na de gemeenteraads-
verkiezingen blijft de N-VA sterk 
oppositie voeren. Zo dulden we 
niet dat belastinggeld zomaar 
verkwist wordt of dat advies- 
raden behandeld worden als 
een lege doos. 

Inspraak is voor ons erg 
belangrijk. Aarzel dus zeker 
en vast niet om ons aan te 
spreken. 

Veel leesgenot!

Aurélie Vermeir
Voorzitter N-VA Wielsbeke

N-VA eist meer ambitie voor  
klimaat via burgemeestersconvenant
CD&V weigert om het burgemeestersconvenant voor klimaat en energie 
te tekenen. Een ondertekening zou betekenen dat onze gemeente zich 
tegenover Europa engageert om de CO2-uitstoot op haar grondgebied 
met 40 procent te verlagen tegen 2030. Dat Wielsbeke het convenant niet 
onderschrijft, is volgens de N-VA een gemiste kans.

Het gemeentebestuur nam de beslissing om het 
convenant niet te ondertekenen zonder nog maar 
advies te vragen aan de gemeentelijke milieuraad. 
Die raad legt zich specifiek toe op thema’s als  
klimaat en energie. Een soloslim dus van het  
gemeentebestuur, dat zelfs niet geïnteresseerd lijkt 
in de mening van de inwoners. 

Vervuiling in Wielsbeke
De N-VA begrijpt niet waarom Wielsbeke zich – in tegenstelling tot veel andere steden en 
gemeenten – niet achter het convenant schaart. Het convenant brengt geen verplichtingen 
met zich mee, maar houdt wel een engagement in. Een engagement waar onze gemeente 
veel nood aan heeft. Zo blijkt uit een studie van Greenpeace en het bedrijf AirVisual dat 
Wielsbeke op de tweede plaats van meest vervuilde gemeenten staat op een lijst met in het 
totaal 44 Belgische steden en gemeenten. Dat hoeft niet te verbazen, want Wielsbeke heeft 
veel industrie. 

Inwoners betrekken
Reden te meer om ook onze inwoners te betrekken bij de klimaatinspanningen van  
onze gemeente. En net daarvoor zorgt het burgemeestersconvenant. Gemeenten die het 
convenant ondertekenen, moeten over hun klimaatbeleid rapporteren en een concreet 
actieplan opstellen. Zo kunt u als inwoner de vinger aan de pols houden.

Klimaatuitdagingen aanpakken
N-VA Wielsbeke wil samen met alle betrokken partijen  
– inwoners, bedrijven, verenigingen … – actie ondernemen 
om klimaatverandering af te remmen en Wielsbeke tegelijk 
voor te bereiden op de gevolgen ervan. Gezamenlijke inspan-
ningen vormen de beste garantie voor de levenskwaliteit van 
onze inwoners. Door het burgemeestersconvenant zou onze  
gemeente bovendien ondersteuning krijgen en ervaringen kunnen delen met andere loka-
le overheden. Heel jammer dat ons gemeentebestuur die kans laat liggen.

Meer weten? 
Surf naar

www.n-va.be/wielsbeke
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Klink samen met de N-VA op het nieuwe jaar
Vrijdag 31 januari 19.30 uur 
Gildenhuis Reet

Gastspreker is Vlaams volksvertegenwoordiger en Antwerps schepen Annick De Ridder.
Iedereen welkom!

Fijne kerst en 
prettig eindejaar
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Gouverneur vernietigt reglementsbepaling  
die oppositie mond wil snoeren
Dankzij onze fractievoorzitter Rik Buyse is het CD&V niet gelukt om de oppositie de mond te snoeren via 
een nieuwe bepaling in het huishoudelijk reglement. De West-Vlaamse gouverneur vernietigde de bepaling.

De werking van onze gemeente- en OCMW-raad wordt vastgelegd in 
een huishoudelijk reglement. CD&V wou dat reglement aanpassen om 
zo de oppositie de mond te snoeren. Oppositiepartijen zouden maar 
tot een dag voor de raadszitting kunnen voorstellen om officiële docu-
menten te wijzigen via een zogenaamd amendement. Maar amende-
menten moeten eigenlijk nog in de raadszitting zelf mogelijk blijven.

Fractievoorzitter Rik Buyse krijgt gelijk
N-VA-fractievoorzitter Rik Buyse diende daarom een klacht in bij het 
Agentschap Binnenlands Bestuur en krijgt gelijk van de gouverneur 
van West-Vlaanderen. Die vernietigt de nieuwe bepaling in het huishoudelijk reglement. “U moet weten dat de gemeente dure  
consultants onder de arm neemt om zulke reglementen op te maken”, licht Rik toe. “En dan blijkt uiteindelijk dat een ‘simpel’  
gemeenteraadslid als ikzelf de wet nog beter kent dan die dure firma’s.”

Wist u dat …
  Wielsbeke 689 000 euro aan extra middelen krijgt dankzij het nieuwe Vlaamse regeerakkoord?  
Bedankt aan minister-president Jan Jambon en de andere N-VA-ministers!

  West-Vlaming Wilfried Vandaele verkozen is tot fractievoorzitter in het Vlaams Parlement? Proficiat, Wilfried!

  er volgens De Standaard in Wielsbeke elf voetbalvelden aan open ruimte per jaar verdwijnen? Onze gemeente snijdt meer open ruimte 
aan dan andere vergelijkbare gemeenten. Tijd voor actie? Deel uw mening via wielsbeke@n-va.be 

  Vlaams minister Weyts 101 290 euro investeert in de vrije basisschool Het Vlinderbos te Ooigem?  
Concreet moet dat bedrag dienen voor energiebesparende maatregelen, zoals nieuwe ramen die  
beter isoleren.

  rookmelders vanaf 1 januari 2020 verplicht zijn in elke woning? Woningen,  
appartementen of studio’s moeten vanaf dan op elke verdieping minstens één 
rookmelder hebben. Schaf dus op tijd uw rookmelder aan.

5 januari 2020:

Eindelijk is er in onze gemeente een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners, los van partijpolitiek. 
Opnieuw een punt uit ons verkiezingsprogramma dat we kunnen afvinken.

NIEUWJAARSRECEPTIE

Noteer in uw agenda

Bron: Het Staatsblad, 17 november 2019

2



www.n-va.be/wielsbeke

Gedaan met palaveren over het woonzorgcentrum, 
tijd voor actie!
N-VA Wielsbeke weigert deel te nemen aan een nieuwe ‘dialoogprocedure’ over het nieuwe  
woonzorgcentrum. Er kroop al te veel geld in het dossier om nu opnieuw vanaf nul te beginnen.  
Wij blijven pleiten voor een samenwerking met een woonzorggroep.

Een partner is nodig
U herinnert zich nog wel de tweestrijd tussen CD&V en N-VA rond 
het nieuwe woonzorgcentrum. De N-VA wil dat de gemeente voor 
het nieuwe centrum samenwerkt met een woonzorggroep. Dat 
gebeurt ook in gemeenten als Meulebeke, Wakken en Dentergem. 

De reden is simpel: Wielsbeke had en heeft de middelen niet om  
op eigen kracht een nieuw woonzorgcentrum te bouwen. De finan-
ciële inbreng van een partner is dus nodig, en bovendien zorgt zo’n 
samenwerking ook voor een kwaliteitsvol en meer professioneel 
beleid. Maar CD&V beweerde dat ons voorstel antisociaal was en 
dat we de ouderenzorg in Wielsbeke wilden privatiseren.

Wat blijkt nu één jaar na de verkiezingen? CD&V gooit het over een 
andere boeg en nodigt de oppositiepartijen uit voor een ‘dialoog-
procedure’ over het nieuwe woonzorgcentrum, onder leiding van 
een duur advocatenkantoor. Die procedure moet leiden tot een 
nieuwe beslissing over het centrum. 

Hoge architectenkosten
Dat wil zeggen dat zelfs de locatie van het centrum op dit moment nog niet vaststaat. Wij vrezen ook dat die ‘procedure’  
vooral moet dienen om elke vorm van inspraak, bijsturing of controle van buitenaf in de kiem te smoren, en dat wij als  
oppositiepartij in dat nieuwe comité niets te zeggen zullen hebben. 

Over het contract met de huidige architect spreekt CD&V niet meer. Die factureerde al 385 000 euro zonder dat er twee stenen 
op elkaar werden gezet. Als de gemeente het contract met de architect verbreekt, kan hij daarbovenop een verbrekings- 
vergoeding vragen van enkele honderdduizenden euro’s. Weggegooid belastinggeld!  

N-VA Wielsbeke laat zich niet lenen tot dergelijke spelletjes. Ons voorstel is en blijft: een nieuw of gerenoveerd woonzorg- 
centrum op dezelfde locatie, in samenwerking met een zorggroep en met het huidige studiebureau.

  Gemeenteraadslid Rik Buyse wil geen politieke  
spelletjes meer spelen over het woonzorgcentrum. 
Onze ouderen verdienen beter.

  De intocht van Sinterklaas was weer een grandioos succes! Op zaterdag  
23 november meerde hij aan in Ooigem, waar een enorme mensenmassa hem 
opwachtte. Meer dan 380 kinderen tekenden present. Het Pietencomité was heel 
tevreden: “Al die vrolijke gezichtjes deden ons veel plezier en we zijn blij dat de dag 
vlekkeloos verliep.” Bedankt aan ons bestuurslid Epiphanie Dewitte (rechts op de 
foto), die de drijvende kracht was achter de organisatie van de blijde intrede.

  N-VA Wielsbeke was erbij op de lezing 
van Theo Francken in Desselgem. Jong 
N-VA Regio Waregem stond in voor de 
organisatie van de avond.

N-VA Wielsbeke in beeld
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


