
Beste inwoner van Wielsbeke, Ooigem en Sint- Baafs-Vijve,

Op donderdag 10 maart werd onder het waakzame oog 
van de Dentergemse burgemeester en federaal N-VA-par-
lementslid Koenraad Degroote het nieuwe N-VA-bestuur 
voor uw gemeente gekozen. Ieder lid kon zich kandidaat 
stellen en stemmen. Met unanimiteit werd Vincent Herman 
tot nieuwe voorzitter gekozen. Verder op de foto zie je nog 
van links naar rechts:

Gilbert Herman, Aurélie Vermeir, Jeroen Mortier, Marianne 
Vancoillie, Martin Dewitte (ondervoorzitter), Rik Buyse, Daisy 
Verhaeghe, David Vanhauwere, Gilles Vanoutrive, Tom Dejonghe 
en Stefaan Lambrecht.

Een mix van elf bestuursleden zowel jong als ietwat ouder: 
een garantie voor de toekomst van N-VA Wielsbeke. 

In dit nieuwe blad leest u alles over de dorpskernvernieu-
wing van Sint-Baafs-Vijve, een reactie van een lokale mid-
denstander op de Wielsbeekse geschenkbon en de komst 
van Agristo naar Wielsbeke, wat maar liefst 100 nieuwe 
jobs in onze gemeente oplevert.

Met Vlaamse groet,

Rik Buyse
Eerste schepen van Wielsbeke en provincieraadslid.

Nieuw afdelingsbestuur voor N-VA Wielsbeke
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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.



Alle gebouwen op de Unilin-site 
worden binnenkort met de grond 
gelijk gemaakt. In de plaats komt 
een gloednieuw en hypermodern 
bedrijf. Agristo, met al bestaande 
vestigingen in Hulste, Nazareth en 
het Nederlands Tilburg, heeft de 
bedrijventerreinen aangekocht. 

“We zijn heel tevreden dat er zo 
snel een koper werd gevonden. Dit 
voorkomt eventuele verloedering 
van de site, maar het belangrijkste 
is een industriële speler dat zorgt 
voor nieuwe jobs. De komst van een 
bedrijf in de voedingssector zorgt 
ook voor de nodige diversificatie 
in ons lokaal economisch weefsel”, 
aldus N-VA-schepen van Economie 
en Lokale Middenstand Rik Buyse 
op de infovergadering eind maart 
in Sint-Baafs-Vijve. Het bedrijf had 
die infovergadering trouwens zelf 
voorgesteld.  

100 nieuwe jobs
Agristo is een wereldspeler in 
diepgevroren aardappelproducten. 
‘We stellen 450 mensen te werk’, aldus 
projectmedewerker van Agristo, Ward 
Claerbout, op de infovergadering. 
Maar ons bedrijf kan de vraag niet 
aan, daarom deze investering en 
de creatie van 100 nieuwe jobs in 
Wielsbeke. Wielsbeke was voor ons 
aantrekkelijk omdat het dicht gelegen 
is bij het moederbedrijf in Hulste. Er 
is voldoende ruimte en het ligt in het 
centrum van het aardappelgebied.

 

Geen geurhinder 
Op de infovergadering was er veel 
interesse vanuit Wielsbeke, maar ook 
vanuit buurgemeente Oostrozebeke 
dat grenst aan het plangebied. Zij 
vrezen vooral geurhinder van het 
nieuwe bedrijf. De directie van 
Agristo kon iedereen gerust stellen: 
de nieuwe fabriek wordt de meest 
moderne en duurzame in zijn soort en 
zal voldoen aan de strengste normen 
qua veiligheid en milieu. Daarnaast 
komt er een permanente dialoog 
tussen het bedrijf, omwonenden en  
het gemeentebestuur.

Sinds begin dit jaar kan je op ons gemeentehuis de 
Wielsbeekse Geschenkbon aankopen. Dit is een 
initiatief van N-VA-schepen van Middenstand Rik 
Buyse. Een verjaardag, Moederdag, eindejaarscadeau,….
hoe vaak hoor je niet zeggen: wat moet ik nu weer 
kopen, ze hebben toch al alles? Met de Wielsbeekse 
geschenkbon sla je twee vliegen in één klap. Je moet niet 
meer dagenlang op zoek naar een gepast geschenk en je 
steunt onze lokale Wielsbeekse middenstand.

Bij bijna 50 Wielsbeekse handelaars kan je de geschenkbon 
inruilen. Op zoek naar verse pistolets, stapten we binnen 
bij Bakkerij Christophe Peers in de Rijksweg te Wielsbeke. 

Samen met zijn echtgenote Isabelle runt hij al 22 jaar 
een succesvolle bakkerij. We vroegen zijn mening over 
de Wielsbeekse Geschenkbon: “Een heel goed initiatief 
dat de lokale handelaars ondersteunt. Diegenen die 
de geschenkbon krijgen, zijn verplicht om bij de lokale 
middenstand te kopen. Zelf heb ik er al een tiental mogen 
ontvangen maar vooral van personeelsleden die bij de 
gemeente werken.”

Bon in winkel aankopen
“Veel Wielsbekenaren zijn enthousiast over de 
geschenkbon, maar ik voel dat er een drempel bestaat 
om de bon aan te kopen in het gemeentehuis”, aldus 
de Wielsbeekse bakker. “Het zou veel beter zijn dat de 
geschenkbon ook op andere plaatsen te koop zou zijn, dit 
zou van de bon een groter succes maken.”

N-VA-schepen Rik Buyse heeft begrip voor deze kritiek: 
“Voor de aanmaak van de bon is een bijzondere printer 
nodig om fraude te voorkomen. Op die manier kan de 
bon slechts in het gemeentehuis worden aangemaakt. Ook 
in Oostrozebeke en Waregem, die een gelijkaardige bon 
uitgeven, is dit zo. We zullen verder bekijken of dit kan, 
maar ik wil erop wijzen dat iedereen in ons gemeentehuis 
altijd snel en vriendelijk wordt bediend.” 

De voor- en naschoolse kinderopvang van de 
Vrije Basisschool in Ooigem krijgt binnenkort 
een nieuwe locatie. Het gemeentebestuur kocht 
de grond naast de Ooigemse basisschool Het 
Vlinderbos. 

Het bestaande gebouw op deze grond werd al 
gesloopt en daarop komt het nieuwe gebouw 
voor de voor- en naschoolse opvang.

Boven het gebouw komen er twee appartementen 
die het OCMW van Wielsbeke verhuurt. De 
totale investering bedraagt 700 000 euro.

Eenmaal per jaar loopt de 
dorpskern van Sint-Baafs-Vijve 
volledig vol en dit op de tweede 
zondag van oktober tijdens de 
jaarlijkse hondenzwemming. Wie 
op zondag 9 oktober 2016 naar 
dit groot volksfeest komt, zal de 
dorpskern niet meer herkennen, 
want deze ondergaat momenteel 
een ware metamorfose. De werken 
in de Leiestraat en de heraanleg 
van het dorpsplein voor de Sint-
Bavokerk zijn al gestart. Tegen 
half september moeten deze 
werken klaar zijn, zodat de Sint-
Bavovrienden kunnen starten 
met de voorbereidingen van de 
hondenzwemming van dit jaar.

Minder parkeerplaatsen
Op het nieuwe plein zullen er 
minder parkeerplaatsen zijn dan nu. 
Enkele notelaars op het grasplein 
verdwijnen en aan de achterkant 
van zaal Den Aert komt er een 
aanlegsteiger. In januari 2017 start de 
volgende fase met de heraanleg van 
de Sint-Bavostraat. De voetpaden 
verdwijnen en de weg wordt 
heraangelegd in kasseien. 

Er komt ook een gescheiden 
rioleringsstelsel. Het afvoerwater 
van daken en overlopen van 
regenputten van de woningen zal 
voortaan rechtstreeks afgevoerd 
worden naar de oude Leie. 

Ook de parking op de hoek van de 
Vlasstraat en de Sint-Bavostraat zal 
heraangelegd worden, maar een 
exacte datum voor de start van deze 
werken is nog niet bekend.

Oplaadpalen elektrische auto’s
Tijdens de bewonersvergadering van 
januari in zaal Den Aert vroeg onze 
Wielsbeekse N-VA-voorzitter Vincent 
Herman of men één of meerdere 
laadpalen voor elektrische auto’s kon 
plaatsen op het nieuwe plein. 

“Als gemeentebestuur moeten we 
durven in de toekomst kijken”, 
aldus onze voorzitter. Nu rijden 
er nog amper elektrische auto’s 
maar binnen een paar jaar kan dit 
helemaal anders zijn. Bezoekers 
van het André Demedtshuis, de 
kerk of Den Aert moeten dan de 
mogelijkheid hebben om hun auto 
op te laden.”

Het gemeentebestuur beloofde alvast 
één oplaadpaal te voorzien.

Wielsbeke heet 
Agristo welkom

Wielsbeekse Geschenkbon: 
“Goed initiatief voor de lokale handelaars”

Nieuwe kinderopvang in Ooigem

Dorpskern van Sint-Baafs-Vijve ondergaat metamorfose

www.n-va.be/wielsbeke wielsbeke@n-va.be

 Luchtfoto van de dorpskern van Sint-Baafs-Vijve begin de jaren 80. We zien op het 
dorpsplein het oud gemeentehuis en de KSA-lokalen. Dit alles werd gesloopt in de jaren 
90.  Sindsdien was de dorpskern van Sint-Baafs-Vijve een troosteloos asfaltplein.

 Bakkerij Christophe Peers is tevreden over de Wielsbeekse 
Geschenkbon

 Veel volk op de infovergadering over Agristo.

 Het gebouw naast basisschool Het Vlinderbos werd intussen gesloopt.



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans


