
Veilig verkeer in Wielsbeke
De verkeersdrukte in onze gemeente neemt toe, dat voelt elke inwoner wel. Meer ver-
keer brengt allerlei ongemakken met zich mee, zoals meer risico’s op ongevallen, een 
hoger onveiligheidsgevoel voor � etsers en wandelaars, meer vervuiling enzovoort. De 
N-VA wil de situatie in kaart brengen.

Reeds enkele jaren pleiten we met N-VA 
Wielsbeke voor het plaatsen van een 
mini-camera, enkel gericht op het meten 
van het verkeer. Dat deden we ook in ons 
verkiezingsprogramma in 2019. 

Bij wijze van kennismaking heeft 
N-VA-bestuurslid Tom Dejonghe een privé -
telraam geplaatst. 

1.306 voertuigen per dag
Wat blijkt: in de Bossenstraat, waar Tom 
woont, rijden maar liefst 1.306 voertuigen 
per dag, met piekmomenten tijdens de 
ochtend- en avondspits van 150 voertuigen 
per uur. Dat cijfer wijst op werkverkeer. 19 
voertuigen per dag rijden bovendien veel 
te snel, wat een bijkomend gevaar betekent 
voor de zwakke weggebruikers. 

Mede op basis van deze bevindingen vraagt 
N-VA Wielsbeke het gemeente bestuur om 
structureel in de straten van Wielsbeke, ge-
kenmerkt door druk wegverkeer,  een gratis 
telraam te plaatsen. 
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Meer weten? 
Surf naar

www.n-va.be/wielsbeke

Beste Wielsbekenaar,

Het schooljaar is opnieuw gestart, de 
vakantie is alweer achter de rug.  
Ik hoop dat iedereen heeft genoten 
van een deugddoende vakantie in 
binnen- of buitenland, het weerzien 
van vrienden en familie, … momen-
ten die we zo hard hebben gemist. 

Nu steeds meer mensen gevac-
cineerd zijn, is er opnieuw meer 
mogelijk en kunnen we ons normale 
leven opnieuw hervatten.  

Ook tijdens de zomer heeft onze 
afdeling niet stilgezeten en zijn we 
klaar voor het nieuwe politieke jaar 
met frisse ideeën.  

Aarzel zeker niet om uw voorstellen, 
bezorgdheden en vragen door te spe-
len aan ons: wij vertegenwoordigen 
graag jullie stem!  

Aurélie Vermeir
Voorzitter N-VA Wielsbeke

Tom Dejonghe installeerde zelf 
een ‘telraam’, waarmee hij het 
aantal voertuigen kan tellen dat 
door zijn straat passeert.

Hij komt, hij komt, 
de lieve goede Sint
Noteer alvast 27 november 2021 
met stip in jullie agenda. 

Voor meer informatie, volg de 
Facebookpagina van de Heilige Man: 
www.facebook.com/SasOoigem

We hopen dat de 
gemeente onze vraag 
positief beantwoordt, 
want meten is weten.
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De N-VA vertegenwoordigt 4 van de 21 zitjes in de gemeenteraad van Wielsbeke. 
Wout, Jan, Frank en Rik verdedigen uw stem.

Op een constructieve manier meewerken aan een beter, groener en veiliger Wielsbeke

Onze verwezenlijkingen in het gemeentebestuur:
•  De European Disability Card werd geïntroduceerd in de gemeente.
•  Meer inspraak. Denk maar aan de inspraak van jeugdbewegingen bij het nieuwe boetereglement, oprichting van commissies, …
•  Meer veiligheid: lokale whatsappgroepen, betere wegmarkering, installatie van camera’s, meer politietoezicht, zebrapad aan bushalte 

Waterstraat.
•  Meer transparantie over de fi nanciën van de gemeenten.
• Aandacht voor tijdige en goede communicatie.
•  Aandacht voor jong en oud: oproep tot aanleggen van speelpleinen, nauwlettende opvolging dossier nieuwe woonzorgcentrum.
• De bedeling van de Gele Doos. 

Werk op de plank: onze focus het komende jaar blijft liggen op:  
•  Verkeersveiligheid: ons groot verkeerdossier.
• Onderzoek naar buitenlandse bezittingen van sociale huurders.

WOUT VERHEYE
Wout Verheye, ons jongste gemeente-
raadslid, wil alle Wielsbekenaren ver-
tegenwoordigen. “Mijn deur staat altijd 
open voor de Wielsbekenaren en hun vragen 
en bekommernissen mee te delen”, aldus Wout. 
Wout kan reeds tevreden terugblikken op enkele re-
alisaties die er kwamen op zijn initiatief. Zo werd de 
European Disability Card ingevoerd, werden er lokale
WhatsApp-buurtgroepen opgericht, is het mogelijk om 
te trouwen in openlucht en krijgt de jeugd de aandacht 
die ze verdient. Zijn werk is nog niet gedaan, zo wil hij de 
introductie van “taxicheques” (naar het voorbeeld van 
Heuvelland) verder uitrollen.

De N-VA vertegenwoordigt 4 van de 21 zitjes in de gemeenteraad van Wielsbeke. 

JAN DECOUTTERE
Jan Decouttere is bijna een jaar gemeen-
teraadslid en dat doet hij met volle passie. 
Hij wil voorstellen formuleren die ten goede 
komen aan al onze inwoners. “Van bij mijn 
aantreden als gemeenteraadslid in oktober 2020 pols 
ik bij de inwoners naar wat er leeft onder hen en kaart 
ik dit aan op de gemeenteraad, af en toe met succes”, 
aldus Jan Decouttere. “Mede dankzij mijn impuls worden 
er camera’s geïnstalleerd aan Den Aert en werd er 
een langere overgangsperiode ingevoegd voor de grijze 
afvalzak en de PMD+-zakken. Samen met de collega’s 
van U. bracht ik ook het project van de Gele Doos op de 
gemeenteraad.

RIK BUYSE
Rik heeft maar liefst 12 jaar ervaring als 
schepen. Zijn grootste bekommernis ligt 
bij het fi nanciële reilen en zeilen van 
de gemeente. “Waar in de vorige legislatuur 
sterk bespaard werd en de schuld een heel stuk naar 
beneden ging, blijken de teugels losgelaten en stijgt de 
gemeenteschuld tot ongekende hoogte”, aldus Rik. Het 
dossier Rusthuis ligt hem ook zeer nauw aan het hart. 
“Met lede ogen zie ik de vertragingsmanoeuvres en ellen-
lange discussies geleid door duurbetaalde consultants om 
als resultaat een volledig geprivatiseerd nieuw woonzorg-
centrum neer te zetten.” Politiek voeren als oppositie is 
niet alleen kritisch zijn, maar ook eigen voorstellen doen. 
Zo vroeg hij onlangs op de gemeenteraad naar een onder-
zoek naar buitenlandse eigendommen vooraleer een 
sociale woning wordt toegekend. Wordt dus ongetwij-
feld nog vervolgd!

Naast deze vier gemeenteraadsleden, zetelen nog een aantal N-VA-leden in de adviesraden van de gemeente. 
Denk maar aan de cultuurraad (Piet Vroman) en de sportraad (Jürgen Teerlinck).

FRANK SOETAERT
Organiseren en het samenbrengen van 
mensen is een van de grote passies van 
gemeenteraadslid Frank Soetaert.
Frank richtte zo samen met vijf vrienden de 
VZW Voor Kinderen op en fungeerde er als 
drijvende kracht voor het werven van fondsen. 
Met dezelfde inzet streeft Frank voor een gezonde en prope-
re omgeving en de opwaardering van de verschillende raden. 
Frank is ook tegen verspilling en versnippering van het 
belastinggeld en de manier waarop budgetten beter worden 
voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. Frank stelde zich 
kandidaat voor de gemeenteraad om iets te betekenen voor 
elke Wielsbekenaar. Hij zet zich dan ook elke maand in voor 
inspraak van elke burger en de adviesraden en tegen het 
verkwisten van onze centen.

Wie zijn uw N-VA-gemeenteraadsleden?
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De voorbije zomer was er eentje van elkaar eindelijk terugzien, en dat niet 
langer digitaal. Het café, de speeltuin, het jeugdkamp, … we konden weer 
naar buiten. Ook onze bestuursleden lieten de donkere coronamaanden 
graag achter zich.

N-VA Wielsbeke in beeld
Gemeenteraadslid Jan Decouttere 
met zijn hond, Roxy.

Tom Dejonghe ging zoals jaarlijks mee 
als kookouder met Chiro Kris Kras.

Opening bierhuis aan de Waterkant.

Voorzitter Aurélie Vermeir met haar 
dochtertje en pasgeboren zoon.

Jürgen Teerlinck zorgde voor 
gezonde spijs bij Aktivo. 

Tijdens de zomermaanden trok een deel van 
het bestuur naar Gent voor een bezoek aan 
het Gravensteen. Het was een leuk weerzien 
na maanden van online vergaderingen. 

www.n-va.be/wielsbeke



20 JAAR

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

centraal.
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“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

014229


