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N-VA Wielsbeke gaat  
ertegenaan!
Onze gemeente kan met trots terugblikken op de 
Wielsbeekse Feesten. Het was meer dan geslaagd met 
een nieuwe editie van Spel Binnen de Grenzen die 
wijken van onze gemeente samenbrengt. Proficiat 
aan alle organisatoren en een dikke pluim voor ons 
gemeentepersoneel. 

Ook activiteiten in het kader van de Vlaamse Feestdag in het 
weekend voor 11 juli waren in onze gemeente een succes.  
Ambiance was er op vrijdagavond in de feesttent op het  
gemeenteplein tijdens Feest Op Het Plein en de allereerste  
editie van de Vlaamsche Leeuw Loop bracht op zondag enkele 
honderden lopers op de been. 

Op vrijdag 9 september kwam minister-president Geert  
Bourgeois op bezoek in onze gemeente en dat op uitnodiging 
van de firma Agristo voor een eerste steenlegging. Met de  
komst van dit aardappelverwerkend bedrijf naar Wielsbeke  
worden hier 100 nieuwe jobs gecreëerd. 

N-VA Wielsbeke blijft ondertussen verder groeien, het nieuwe 
bestuur zit niet stil en zal zich verder inzetten voor de  

Wielsbeekse bevolking. Onze partij begint ook al aan de  
organisatie van de blijde intrede van Sinterklaas in Wielsbeke, 
een familie-evenement eind november. Meer info volgt nog de 
komende weken.

Met Vlaamse groet,

Rik Buyse
Eerste Schepen van Wielsbeke 
Provincieraadslid

Kom ons versterken!
In 2018 is het terug zover, dan zijn er op-
nieuw gemeenteraadsverkiezingen in onze 
gemeente. N-VA Wielsbeke is daarom 
nu al op zoek naar kandidaten om onze 
groep verder te komen versterken. 

Kandidaten kunnen contact opnemen 
met onze voorzitter Vincent Herman, de 
contactgegevens vindt u op de website van 
N-VA Wielsbeke.

Nieuwe website voor N-VA Wielsbeke
N-VA Wielsbeke heeft een 
nieuwe afdelingswebsite. 
U vindt er alle politieke 
nieuws uit uw gemeente, alle 
huis-aan-huisbladen en een 
voorstelling van de manda-
tarissen en bestuursleden 
van N-VA Wielsbeke. 

Neem zeker een kijkje op 
www.n-va.be/wielsbeke.

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.

  Het N-VA-bestuur ontspant nog even met een Vlaamsche Leeuw-bier 
om er nadien weer tegenaan te gaan.
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Zeg neen tegen sluikstorten

N-VA-stand populair op avondmarkt

Ondanks alle inspanningen van het gemeentebestuur om onze 
gemeente zo proper mogelijk te houden, moeten we vaststellen 
dat de kledingcontainers en glasbollen, opgesteld in onze ge-
meente, regelmatig last hebben van sluikstorters. “Eind augustus 
was het weer prijs bij de kledingcontainers opgesteld in de 
Rijksweg, rechtover de Waterstraat. En dit was niet de eerste keer 
dit jaar”, aldus N-VA-voorzitter Vincent Herman die zelf in een 
zijstraat van de Waterstraat woont. “Er stond zelfs een afgedank-
te beeldbuis TV onlangs.” Op een volgende vergadering gaat de 
N-VA de vraag stellen of we deze kledingcontainers niet beter 

gewoon plaatsen op ons containerpark en laten verdwijnen uit 
het Wielsbeekse straatbeeld. De N-VA bekijkt ook welke andere 
maatregelen kunnen genomen worden.

Ook aan de glasbollen wordt regelmatig afval neergezet dat 
totaal niet bij of liever in de glasbol thuishoort, zoals eind  
augustus aan de glasbol op het kerkplein in Wielsbeke.  
“De N-VA tolereert sluikstorten niet. Zeker omdat de belasting-
betaler voor deze opkuis opdraait”, zegt Vincent Herman.

Voor de eerste fase van de werkzaamheden, namelijk het voor-
zien van een tussenverdieping in de kerk met een aparte toe-
gang, zodat kerk en bib volledig van elkaar gescheiden zijn, heeft 
de Vlaamse Regering bij monde van minister Liesbeth Homans 
een eerste subsidie van 200 000 euro toegekend aan de gemeente 
Wielsbeke. 

“Op een totale investering van  593 000 euro (excl. BTW) 
krijgen we 200 000 euro van Vlaanderen”, reageert Schepen 
van Patrimonium Rik Buyse tevreden. De aanbesteding van de 
werkzaamheden kan nu zeer snel gebeuren. Voor de tweede fase, 

de nieuwbouw naast de kerk, hebben we ook een subsidiedossier 
klaar.

Eindelijk zal Wielsbeke een volwaardige bibliotheek krijgen en 
dat in het centrum! Dat de kerk nog altijd als kerk zal dienst 
doen, met een bibliotheek als nevenfunctie, en het dak van de 
kerk hersteld wordt, is een win-win situatie. Een prachtige  
realisatie voor alle Wielsbekenaren. De N-VA is blij met de 
financiële ondersteuning én met het feit dat we geen kerken 
moeten sluiten.

Vlaams minister Liesbeth Homans kende  
Wielsbeke een eerste schijf van 200 000 euro  
subsidies toe voor de bouw van een nieuwe  
bibliotheek in de kerk. Wielsbeke is al een tijdje 
bezig met de plannen voor een nieuwe bib. Deze 
bibliotheek komt in het centrum van de gemeente, 
namelijk deels in de Sint-Laurentiuskerk. Voor ne-
venbestemmingen van kerken voorziet de Vlaamse 
Regering subsidies.

N-VA wil pamperbank in Wielsbeke
OCMW-raadslid Marianne Vancoillie zal binnen de OCMW-raad het 
N-VA-voorstel bespreken om onze gemeente te laten deelnemen aan de  
Pamperbank. “Via de Pamperbank worden luieroverschotten herverdeeld 
voor gezinnen met een beperkt inkomen.” 

Gezinnen kunnen de luieroverschotten afleveren in filialen van de  
Pamperbank, dat kunnen bijvoorbeeld de Wielsbeekse kinderdagverblijven  
en onthaalouders zijn. Omringende gemeenten zoals Deerlijk, Harelbeke,  
Tielt en Waregem doen al mee aan dit project, waarom Wielsbeke niet?  
De verzamelde luiers uit de Pamperbanken worden op geregelde tijdstippen 
opgehaald, gesorteerd en verpakt. In een pakketje zitten 25 luiers van dezelfde 
maat, die door kwetsbare gezinnen kunnen worden aangekocht voor 1 euro. 

Geert Bourgeois bezoekt werf Agristo
100 nieuwe jobs erbij!
Op vrijdag 9 september werd in aanwezigheid van  
minister-president Geert Bourgeois de werf van het  
aardappelverwerkend bedrijf Agristo in onze gemeente  
symbolisch geopend. 

Op de voormalige Unilin-site komt een nieuwe productielijn, 
samen met de verpakkingslijn en de nodige opslagruimte,  
goed voor 100 nieuwe directe jobs en een investering van  
100 miljoen euro. De nieuwe vestiging in Wielsbeke moet  
tegen eind 2017 volledig operationeel zijn.

Op stap voor Kom op tegen Kanker
Ook N-VA Wielsbeke maakt een vuist tegen kanker. “Een delegatie van de N-VA 
ging op zaterdag 17 september Azalea’s verkopen in Wielsbeke. Wij kregen daar-
voor heel wat voldoening van onze inwoners”, aldus OCMW-raadslid Marianne 
Vancoillie, die samen met dochter en kleindochter op stap ging. “Onze Kensi was 
zelfs de jongste verkoper. We zaten snel door onze voorraad heen, bijna overal waar 
we aanbelden in de Baron van der Bruggenlaan, de Molenstraat en de Zwingel-
kotstraat kochten de bewoners een bloemetje met een grote glimlach.”

Voor het vierde jaar op rij stond de Wielsbeekse N-VA-
afdeling op de avondmarkt tijdens de Wielsbeekse 
Feesten. “De N-VA mocht heel wat bezoekers aan zijn 
stand verwelkomen, zegt bestuurslid Tom Dejonghe. Het 
Vlaamsche Leeuw bier van de Brouwerij van Vlaanderen 
uit Wielsbeke viel duidelijk in de smaak. Pas om 1 
uur ’s nachts konden we onze tent sluiten.” De nieuwe 
formule van de avondmarkt (alle kramen in de Baron 

van der Bruggenlaan) is duidelijk een succes. Jammer 
van de onverwachte regen, maar onze lokale afdeling 
mag zeker terugblikken op een meer dan geslaagde 
editie. Ook voorzitter Vincent Herman was tevreden: 
“De nieuwkomers in ons bestuur zijn duidelijk een 
meerwaarde voor onze lokale afdeling. Ze brachten veel 
volk mee naar onze stand. Op dit elan werken we graag 
verder richting 2018.”

Subsidies voor bibliotheek in 
Sint-Laurentiuskerk
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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:     /     /


