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Meer inspraak voor u
N-VA Wielsbeke trekt op 14 oktober naar de verkiezingen met een eigen sterk verhaal gemaakt door een 
jong en ambitieus team, met Rik Buyse, de “leeuw” van Wielsbeke, als voortrekker. De ‘gele’ draad door ons 
verhaal wordt inspraak voor elke burger van Sint-Baafs-Vijve, Ooigem en Wielsbeke.

Wout Verheye, Frank Soetaert en Jurgen Teerlinck, drie verkie-
zingskandidaten, geven meer uitleg hoe N-VA Wielsbeke die 
inspraak voor de burger ziet.

Elke deelgemeente vertegenwoordigen
Wout Verheye: “Meer inspraak wordt vaak vooropgesteld, maar 
wij willen dit op een specifieke manier doen via dorpsraden 
die volledig politiek neutraal zijn en minstens drie keer per jaar 
worden georganiseerd. Mensen die elke deelgemeente verte-
genwoordigen kunnen bijvoorbeeld worden gevonden bij de 
verantwoordelijken van de wijken voor Spel binnen de grenzen. 
Deze verantwoordelijken kunnen het aanspreekpunt zijn voor 
elke wijk en houden agendapunten bij voor op de dorpsraad.” 

“Op deze manier heeft de burger écht een mogelijkheid tot in-
spraak in het beleid en kan de Wielsbekenaar zijn mening laten 
gelden bij grote gemeentelijke projecten”, vervolledigt Frank 
Soetaert.

Adviesraden herwaarderen
Jurgen Teerlinck vult aan: “Naast het oprichten van dorpsraden 

wil N-VA Wielsbeke de adviesraden opnieuw inhoud en een 
stem geven. De toegankelijke adviesraden moeten weer dienen 
waarvoor ze zijn ontstaan, namelijk advies geven, samenwerkin-
gen opzetten en zaken bespreken.”

Rik Buyse en Koenraad Degroote op provinciale lijst
Op 14 oktober vinden naast de gemeenteraadsverkiezingen ook de 
provincieraadsverkiezingen plaats. De provincieraad is flink gekrom-
pen door het afstaan van een heel deel bevoegdheden aan de gemeen-
ten en aan Vlaanderen. De provincie blijft echter nog zeer belangrijk 
voor onder meer ruimtelijke ordening en lokale economie.

Belangen van Wielsbeke op provinciaal niveau verdedigen
“Na zes jaar als provincieraadslid kan ik terugblikken op mooie verwezenlijkingen 
voor onze streek en eigen gemeente met als orgelpunt het Ruimtelijk Uitvoerings-
plan Agristo”, zegt Rik Buyse. Dat bedrijf zorgt voor een flinke groei van de tewerk-
stelling in onze gemeente. “Mijn engagement wil ik graag nog eens voor zes jaar 
aangaan. Misschien een beetje vreemd vanop plaats 13, net voor burgemeester van 
Tielt Els De Rammelaere en de burgemeester van Dentergem Koenraad Degroote. 
De plaats op de lijst doet er niet toe, de zin om er voor te gaan wel!” weet Rik Buyse.

Met de N-VA bent u zeker van een veilig en welvarend Wielsbeke
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Veilig verkeer
Eén van de vijf speer-
punten van het ver-
kiezingsprogramma 
van N-VA Wielsbeke 
is verkeersveiligheid.
Wat door veel bewo-
ners wordt aange-
klaagd is ook voor 
ons bittere ernst. 
Snelheidsduivels op 
onze Wielsbeekse 
sluipwegen zoals de 
Bossenstraat en de 
Vijvedreef. De N-VA 
pleit voor en zal hard 
werken om dit pro-
bleem rechtstreeks, 
zonder omwegen aan te pakken. 

Wij gaan resoluut voor een snelheidsbeperking van  
50 kilometer per uur op deze sluipwegen.

Op plaatsen waar zware voeten het al te bont maken, 
pleiten we voor de implementatie van verkeersdrempels, 
sensibilisering en gerichte controles op snelheid.

Verkiezingskandidate Lies Therssen: “Ook aan de 
scholen wil de N-VA de verkeersveiligheid verhogen, 
onder meer door deelname aan het Octopusproject. Dit 
plan voorziet in een duurzaam woon-schoolverkeer en 
kindvriendelijke schoolomgevingen.”

Aandacht voor lokale ondernemers
De lokale ondernemers brengen welvaart in onze gemeente. De N-VA steunt hen daarom maximaal. 
Twee ondernemende vrouwen staan in oktober op onze N-VA-lijst: Debby Tytgat uit Ooigem en Hilde 
Bouckhuyt uit Wielsbeke.

Wat biedt het N-VA-verkiezingsprogramma voor onze lokale ondernemers en zelfstandigen?
  Een eindejaarsactie in samenwerking met Unizo. Bovendien zorgen de deelnemende zaken voor een leuke kerstfeer in onze 

gemeente.
  Een lokale raad van economie waar ondernemers en zelfstandigen samen nadenken over het economische beleid in onze 

gemeente.
  Jaarlijkse wedstrijd “Wielsbeekse ondernemer van het jaar”.
  Digitalisering van de Wielsbeekse geschenkbon.

Debby Tytgat (39)
woont in de Guido Gezellestraat in Ooigem en is ge-
huwd met Nico Vandenbroucke. Sinds 2014 baat ze er 

de gekende traiteur-
winkel Debbilicious 
uit. “De lokale on-
dernemer moet meer 
inspraak krijgen 
in het beleid”, legt 
Debby uit waarom ze 
voor N-VA Wielsbe-
ke koos.

Hilde Bouckhuyt (50)
van de gekende motorzaak Motorsport 
Mabbe, koos voor N-VA Wielsbeke. “Nieuw” 
in de politiek kan je Hilde niet echt noemen, 
want ze stond ooit op de jongerenlijst en is de 
dochter van ex-gemeenteraadslid en ex-sche-
pen Michel Bouckhuyt. “Zelfstandigen en 
bedrijven moeten kunnen blijven groeien. Een 
mooi voorbeeld is de dienstenzone Lobeek, 
waar een dertigtal ondernemers de kans krijgt 
hun bedrijf een nieuw elan te geven. Jobs en 
welvaart creëren in eigen gemeente, komt alle 
burgers ten goede.”

Modernisering van  
Wielsbeke
Naast veiligheid is ook de modernisering van onze gemeente 
een belangrijk speerpunt van het N-VA-verkiezingsprogramma. 
Technologie en digitalisering zijn de wereld snel aan het  
veranderen, als gemeente moeten we daarop inspelen om de  
Wielsbekenaar een betere dienstverlening aan te bieden

Digitale informatieborden voor elke deelgemeente
“Inspraak gaat hand in hand met een betere informatieverstrek-
king over gemeentelijke initiatieven en allerlei andere  
activiteiten van Wielsbeekse organisaties. We gaan dit doen  
via een nieuwe gebruiksvriendelijke website, via een actieve 
en nuttige aanwezigheid op sociale media en digitale informa-
tieborden in elke deelgemeente zoals in Oostrozebeke.”, zegt 
bestuurslid en verkiezingskandidaat Tom Dejonghe. 
 
N-VA-bestuurslid Jeroen Mortier voegt daaraan toe: “We willen 
ook aandacht hebben voor mensen die minder vertrouwd zijn 
met de nieuwste technologieën. Via deze publieke informatie-
borden bereiken we een zeer breed publiek.”

N-VA-voorzitter Vincent Herman: “We zijn zeer tevreden om 
Jeroen en Tom in ons N-VA team te hebben. Beiden zijn profes-
sioneel actief bezig met nieuwe baanbrekende manieren om  
bedrijven te helpen innoveren en digitaliseren. Met deze  
ervaring kunnen we Wielsbeke helpen moderniseren.”

“Kinderopvangzoeker voor Wielsbeke”
De N-VA heeft in zijn verkiezingsprogramma de oprichting van 
een “kinderopvangzoeker” opgenomen. Op deze website zullen 
alle kinderopvanginitiatieven van onze gemeente vermeld staan 
met vermelding of de ouders een vast tarief betalen of volgens 
hun inkomen. Ook de beschikbare plaatsen en vanaf wanneer 
zullen te consulteren zijn. “Nu hollen ouders dikwijls van de  
ene opvang naar de andere voor een beschikbare plaats.  
De “Kinderopvangzoeker” zal hen helpen snel een plaatsje  
te vinden”, zegt Epiphanie Dewitte.

Gezinsuitbreiding bij 
N-VA-kandidaten
Bij twee van onze verkiezingskandidaten kwam 
onlangs de ooievaar langs. Epiphanie Dewitte werd 
mama van Arwin en Aurélie Vermeir van Margaux.  
Beide zijn woonachtig in Ooigem. Aurélie Vermeir  
is kabinetsmedewerker bij Vlaams Minister President 
Geert Bourgeois, Epiphanie is kraamverzorgende.

Nele Verbrugge: een goedlachse 
kandidaat
Nog een nieuwkomer op de Wielsbeekse 
N-VA-lijst is de goedlachse Nele Verbrugge 
(50). Ze is gehuwd met Christophe Desmedt 
en moeder van twee zonen Guillaume en 
Gauthier. Nele woont in Ooigem. Haar gezin 
komt voor Nele op de eerste plaats. Ze is ar-
beidster van beroep. “Werken is mijn hobby”, 
vertelt Nele. Om haar conditie te onderhouden 
jogt ze enkele kilometertjes in de prachtige 
omgeving van het kasteel van Ooigem en de 
oude Leie-arm. Haar woning en tuin houdt ze 
altijd kraaknet. Daarom gaat Nele voor een 
nette gemeente. 

“Als iedereen voor zijn eigen deur 
veegt, dan is gans de gemeente 
proper.”

N-VA’ers Stefaan Lambrecht en Vincent 
Herman lopen Antwerp 10 Miles 
N-VA Wielsbeke toonde zich op zondag 22 april van haar sportiefste kant. “N-VA 
Antwerpen deed een oproep om mee te doen aan de Antwerp 10 Miles”, zegt 
voorzitter Vincent Herman. “Daar zijn Stefaan Lambrecht en ikzelf op ingegaan. 
Snikheet was het! Een paar weken eerder liep ik nog een halve marathon in iets meer 
dan twee uur, maar in Antwerpen was de hitte spelbreker. Niettemin en in traag 
tempo liep ik de 16 kilometer uit. Ook Stefaan Lambrecht, die totaal ongetraind 
startte, liep de 10 miles vlot uit. Daar ik de eerst ingeschreven deelnemer van 
Wielsbeke was, kreeg ik een uniek 10 Miles T-shirt met het wapenschild van onze 
gemeente.” Bart De Wever, die ‘s ochtends de marathon uitliep, was in de namiddag 
aan de N-VA-stand aanwezig en feliciteerde alle N-VA-deelnemers.



Wij zijn thuis in West-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in West-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend West-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - 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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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
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