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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

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

Hij komt ... op 23 november! (p. 3)N-VA Wielsbeke in beeld (p. 2)

Beste Wielsbekenaar

Het bestuur van N-VA  
Wielsbeke gaf mij op 7 februari 
het volle vertrouwen om onze 
afdeling de komende drie jaar 
verder te leiden als voorzitter. 
Met trots heb ik de fakkel  
overgenomen van Vincent  
Herman, die in oktober vorig 
jaar verkozen werd als  
gemeenteraadslid.

Een jaar na de lokale  
verkiezingen blikken we graag 
al eens terug. Streng maar 
correct oppositie voeren, daar 
staan we voor. Een overzicht 
van onze agendapunten vindt u 
verderop in dit blad. 

Om de vinger aan de pols te 
houden, hoor ik graag wat u 
bezighoudt. Daaruit leren we 
hoe we onze afdeling nog beter 
kunnen laten werken. Spreek 
me daarom gerust aan of stuur 
een mailtje naar  
wielsbeke@n-va.be

Veel leesplezier en graag tot 
binnenkort!

Aurélie Vermeir
Voorzitter N-VA Wielsbeke

N-VA-voorstellen krijgen navolging
Zoals u misschien al wist was de bouw van een nieuw woonzorgcentrum 
en de financiering daarvan de inzet van een bitse verkiezingsstrijd  
tussen voornamelijk CD&V en N-VA. Wat blijkt nu? CD&V kiest wellicht 
toch voor onze oplossing. Hetzelfde geldt voor ons voorstel over de  
dienstencheque ‘onderneming van het OCMW’.
Financieel haalbaar woonzorgcentrum
CD&V verweet ons het dossier van het woonzorgcentrum (WZC) tegen te houden en 
verwees onze plannen, die een samenwerking met een zorgbedrijf inhielden, naar de 
prullenmand. We werden weggezet als een bende asocialen die de ouderenzorg wilden 
privatiseren. 

Onze plannen, gestoeld op wat gemeenten als Meulebeke en Wingene – beide CD&V- 
gemeenten – deden met hun WZC, klopten financieel volledig. De schuldgraad van onze 
gemeente bood en biedt geen andere mogelijkheid. Wat blijkt nu? Onze visie wordt niet 
meer verketterd, integendeel. Het is de piste die CD&V wellicht zal bewandelen.

Dienstencheque naar PWA
Hetzelfde geldt voor de beslissing over de dienstencheque ‘onderneming van het OCMW’. 
Dankzij die dienstencheque kunt u voordelig een beroep doen op poetshulp. Maar de 
dienstencheque leidt binnen het OCMW jaarlijks tot een verlies van 120 000 euro. Daarom 
stelden wij jaren geleden al voor om de cheque onder te brengen in het vroegere plaat-
selijk werkgelegenheidsagentschap (PWA), nu Net@Work Wielsbeke vzw. Ons voorstel 
botste toen echter op een ‘njet’. Nu we niet meer in de meerderheid zitten, lukt het wel. 

Gevolg is wel dat sommige personeelsmedewerkers door de overdracht naar Net@Work 
moeten overstappen naar een minder gunstig sociaal statuut. Daarom was er in ons  
voorstel ook sprake van begeleidende maatregelen. We hopen, en dat was ook onze  
uitdrukkelijke bedoeling, dat die voor het personeel voldoende zijn.

Moet het echt zo lang duren voor CD&V tot inzicht komt? Het zou  
hen sieren als ze zouden toegeven dat hun verkiezingsbelofte  
een loze belofte was. Om de term kiezersbedrog maar  
achterwege te laten.  

Rik Buyse
Fractievoorzitter N-VA Wielsbeke

Ons volledige standpunt kunt u terugvinden op 
www.n-va.be/wielsbeke



wielsbeke@n-va.be

Wij luisteren ook na de verkiezingen naar u!
Onze gemeenteraadsleden Rik Buyse, Frank Soetaert, Wout Verheye en Vincent Herman verdedigen uw belangen. Hebt u een vraag of 
suggestie? Contacteer hen dan gerust. U vindt alle contactgegevens via wielsbeke.n-va.be/wie-is-wie/gemeenteraad

Gemeenteraadslid Vincent Herman 
ging samen met voorzitter Aurélie 
Vermeir op zaterdag 14 september 
rond in Wielsbeke om azalea’s te 
verkopen. “Elk jaar krijgen meer 
dan 40 700 Vlamingen te horen dat 
ze kanker hebben. Met deze actie 
willen we iets voor hen betekenen. 
De opbrengst wordt gebruikt voor 
projecten die de strijd tegen kanker 
draaglijker moeten maken. Hopelijk 
kunnen we zo een steentje bijdragen”, 
aldus Aurélie.

Voor het zevende jaar op 
rij stond onze afdeling op 
de avondmarkt tijdens de 
Wielsbeekse Feesten. “Het 
was een voltreffer. Mede 
dankzij het mooie weer 
mocht onze stand heel wat 
bezoekers verwelkomen. De 
democratische prijzen en 
het ‘Vlaamsche Leeuw’-bier 
vielen in de smaak”, aldus 
een tevreden N-VA-ploeg. 

  N-VA Wielsbeke verkoopt 
azalea’s tegen kanker.

  Bestuursleden Marianne, 
Martin, Jürgen en Jan op de 
avondmarkt.

Wist u dat …
  ons bestuur liefst vijftien leden telt? 
  we op 11 juli een leuke attentie uitdeelden aan iedereen die ter ere van de Vlaamse feestdag  
zijn leeuwenvlag liet wapperen?

  de N-VA ook vertegenwoordigd is in alle lokale raden: jeugdraad, milieuraad, sportraad, 
cultuurraad, …

  drie van onze bestuursleden, namelijk Wout Verheye, Aurélie Declercq en Aurélie Vermeir,  
ook lid zijn van Jong N-VA Waregem?

  West-Vlaanderen de meest bosarme provincie is? Op vraag van provincieraadslid Sigrid 
Vandenbulcke wil het provinciebestuur in West-Vlaanderen inzetten op minibossen. Hebt u een 
leuke plaats in gedachten voor zo’n minibos? Mail uw suggestie door naar wielsbeke@n-va.be 

  Bij Jong N-VA Waregem zijn ook drie 
van onze bestuursleden aangesloten.

N-VA Wielsbeke in beeld
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www.n-va.be/wielsbeke

N-VA Wielsbeke weegt op het beleid
N-VA Wielsbeke verzette in de gemeenteraad al heel wat werk. Soms namen we zelf het initiatief, 
soms gaf een inwoner de eerste aanzet. Een overzicht van onze agendapunten:

 European Disability Card in Wielsbeke
Raadslid Wout Verheye stelde voor 
om de European Disability Card 
in te voeren. Die kaart bevordert 
de toegang van personen met een 
beperking tot culturele, sportieve 
en vrijetijdsactiviteiten in onze 
gemeente. Meer info? Contacteer 
Wout via wout.verheye@n-va.be 

 Ondersteuning van de lokale (jeugd)verenigingen
N-VA Wielsbeke gaat niet akkoord met het nieuwe boete- 
reglement dat verenigingen een boete tot 2 000 euro kan  
opleggen.

 Geen hogere belasting voor alleenstaanden
Raadslid Rik Buyse ging in de aanval tegen de verhoging van de 
gemeentebelasting voor alleenstaanden die CD&V doorvoerde.

 Betere communicatie gevraagd
“Gemeentelijke communicatie mag niet verlopen via politieke 
pagina’s op Facebook, maar moet gebeuren via een onafhan-
kelijk kanaal”, aldus raadslid Frank Soetaert. Ook over onze 
gemeentefinanciën moet meer en duidelijker gecommuniceerd 
worden.

 Doordacht beleid
Voor belangrijke projecten zoals het zwembad willen we 
dat het gemeentebestuur commissies opricht. Zo zorgen 
we voor een optimale voorbereiding en opvolging.

 Focus op meer veiligheid
Uw veiligheid primeert: dat is onze boodschap. En  
daar willen we voor zorgen met meer rookmelders  
in de jeugdlokalen, meer camera’s in de strijd tegen  
sluikstorten en geweld, betere wegmarkering, de  
oprichting van lokale buurt-WhatsAppgroepen,  
meer politietoezicht bij evenementen … 

  Een verbeterde verkeersveiligheid 
Raadslid Vincent Herman roept op om 
een zebrapad in te richten aan bushalte 
Waterstraat.

  Meer speelruimte voor kinderen
Waar moeten onze kinderen spelen?  
Als het aan de N-VA ligt, komen er meer 
speelpleintjes in de deelgemeenten.  
“Samen buiten spelen in speeltuintjes is 
niet alleen goed voor de ontwikkeling 
van kinderen, het versterkt ook de sociale 
samenhang in onze gemeente”, aldus 

voorzitter Aurélie Vermeir. “N-VA  
Wielsbeke vindt dat elk kind veilig in  
zijn eigen buurt moet kunnen spelen  
en dat elke deelgemeente minstens  
één speelpleintje moet hebben”, voegt  
organisatieverantwoordelijke Epiphanie 
Dewitte toe.

  Meer inspraak voor onze inwoners 

Tot nu toe gaf de meerderheid nog geen 
gevolg aan onze verzoeken. Maar we  
blijven er vastberaden op hameren!

  Met WhatsAppgroepen voor buurtbewoners willen we de 
veiligheid nog verhogen.

Noteer in uw agenda
Zaterdag 23 november
Hij komt, hij komt … Op zaterdag 23 november doet de Sint zijn blijde intrede in 
Groot-Wielsbeke. Naar jaarlijkse gewoonte kunt u rekenen op een dag vol toffe animatie.

Meer info? Contacteer onze bestuursleden of surf naar deze Facebookpagina:  
www.facebook.com/SasOoigem

  Waar kunnen uw kinderen spelen? 
De N-VA heeft een antwoord klaar.

Maar het werk is nog niet gedaan! Zo blijft N-VA Wielsbeke onder meer streven naar:
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


