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Kerncentrales sluiten is 
vergissing van de eeuw

De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor 
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd 
stoten ze amper CO2 uit. 

Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste 
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen. 
Dat is de vergissing van de eeuw.

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende 
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland. 
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en 
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.
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Beste inwoner

Wat begon met de uitwassen van de globalise-
ring, de open grenzenpolitiek in Europa, de Black 
Life Matters-beweging en een ongebreidelde 
genderneutraliteit groeit momenteel verder uit 
naar een misprijzen van onze Vlaamse cultuur. 
Zwarte Piet moest al verdwijnen en boeken 
worden uit de rekken genomen en zelfs herdrukt 
volgens ‘de nieuwe norm’.

De druk om mee te doen met acties zoals ‘Tour-
nee Minerale’ en de disproportionele promotie 
om geen vlees meer te eten, wordt stelselmatig 
opgevoerd. De Vivaldi-regering blijft de bal mis-
slaan. Door de afhankelijkheid van het buitenland 
komt ook onze energievoorziening stevig onder 
druk te staan, met ongeziene prijsstijgingen tot 
gevolg. 

Zelfs bij de overstromingsramp in Wallonië was 
de federale regering niet in staat om die mensen 
behoorlijk onderdak te bieden. Slachtoffers zaten 
massaal in de kou, terwijl - in schril contrast - 
asielzoekers op hotel werden opgevangen. Daar-
bovenop kwam de Covid-pandemie met aller-
hande beperkingen, een resem boetes en enorme 
economische schade. Steeds meer mensen uit de 
middenklasse glijden af in armoede.

Ten slotte moeten we waken over onze identiteit. 
Minderheden en andere culturen verdienen ons 
respect, maar de slinger mag niet doorslaan door 
een eenzijdige berichtgeving en het aanpraten 
van een schuldgevoel. Onze vrije meningsuiting 
en gedachten kunnen én mogen we niet laten 
inperken of manipuleren. Ik ben een fi ere Vlaming 
die opkomt voor ons verleden, cultuur, identiteit 
en onze Vlaamse maatschappij. U hopelijk ook.

Gilbert Laforce
Voorzitter

Op tournee met BDW
Donderdag 24 maart
Op donderdagavond 24 maart 2022 komt N-VA-voorzitter Bart 
De Wever naar Tielt voor zijn tournee door Vlaanderen. De 
afdelingen van Wingene-Zwevezele, Tielt, Meulebeke, Oostroze-
beke, Dentergem en Pittem-Egem slaan de handen in elkaar om 
de N-VA-voorzitter in onze streek te verwelkomen. Iedereen, 
leden en niet-leden, kiezers en niet-kiezers, is welkom om te komen 
luisteren naar wat de populairste Vlaamse politicus over de 
toekomst van dit land te vertellen heeft. Vanaf 19.30 uur bent u 
welkom in de Europahal in Tielt. De uiteenzetting start om 20 uur. 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk via www.n-va.be/agenda. 
Tot dan!

N-VA Wingene-Zwevezele nodigt uit!
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N-VA bezorgd over 
prijskaartje Keizerspark
Vanaf dit jaar staat de uitrol van het Keizerspark (met een 
nieuw vrijetijdscentrum, theaterzaal, nieuwe bib en de renovatie 
van het gemeentehuis) op de planning. Op 2 maart werd de 
aanbesteding uitgeschreven en eind mei krijgt de gemeente 
de o� ertes binnen. Volgens de originele planning zouden de 
werken begin 2023 starten. De geraamde kostprijs bedraagt 
momenteel meer dan 13 miljoen euro.

Fractievoorzitter Pieter-Jan Verhoye volgt het dossier van nabij 
op in de gemeenteraad: “De grondige renovatie en uitbreiding 
van het gemeentehuis vinden we een goede zaak. Door de 
verschillende diensten te centraliseren, krijgen onze inwoners 
een betere dienstverlening en kunnen we met het extra (cultureel) 
aanbod onze gemeente aantrekkelijker maken.”

Zaaien naar de zak

N-VA Wingene-Zwevezele is wel bezorgd over de kostprijs 
van het project. “Zowel de transport- als de grondstofprijzen 
swingen de jongste tijd de pan uit”, weet Pieter-Jan. “Bovendien 

worden we geconfronteerd met een torenhoge inflatie. Als de 
kostprijs te hoog blijkt, roepen we het gemeentebestuur op om 
de uitrol van het project uit te stellen of slechts bepaalde deel-
projecten – zoals de renovatie van het gemeentehuis – uit te 
voeren. We moeten ten allen koste vermijden dat het vernieuwde 
Keizerspark onze inwoners opzadelt met een financiële kater.”

Gele Doos kan levens redden
Gemeente-, OCMW- en BCSD-raadslid Marie-Christine Vandendries-
sche stelde in maart 2021 in de gemeenteraad voor om ‘de Gele Doos’ 
in te voeren. Dat is een doos die mensen in hun koelkast bewaren die 
alle cruciale informatie bevat over de patiënt voor de hulpdiensten. “De 
doos kan levens redden in noodsituaties waarbij de tijd dringt”, aldus Vandendriessche.

Daarom opperde ze om de dozen aan te kopen en gratis ter beschikking te stellen 
aan zelfstandig inwonende 65-plussers en chronisch zieken. Sinds februari neemt de 
eerstelijnszone RITS deel aan een proefproject: in onze streek worden er sinds half 
februari duizend dozen gratis verdeeld. Samen met de Gele Doos worden er ook drie 
andere hulpmiddelen gelanceerd: het Zorgteamkaartje, Communicatieschrift en een 
Noodkaart.

Zet mee uw schouders onder N-VA Wingene-Zwevezele
Bart De Wever geeft met zijn bezoek de afdelingen van het arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt – waaronder 
Wingene-Zwevezele – graag een duwtje in de rug. De N-VA wil sterke lokale besturen, met uitgebreide bevoegdheden. 
Het lokale niveau is immers het bestuur dat het dichtst bij de burger staat. Onze blik is op de wereld gericht, maar 
onze wortels liggen in onze straat, wijk, dorp of stad. Elk met een eigen verhaal, unieke karakter en typische troeven.

Uw thuis

Dat geldt ook voor Wingene-Zwevezele. Onze thuis. Waar we lief en leed met elkaar delen. Waar onze kinderen veilig over straat 
naar school kunnen gaan. Waar we willen dat het verenigingsleven bruist en de lokale economie bloeit. Waar we nog betaalbaar 
willen wonen. Ook op uw oude dag. Waar we de gemeentefinanciën gezond willen houden, een uitstekende dienstverlening willen 
garanderen en een transparant beleid voeren. Kortom, de hoekstenen van een typisch N-VA-beleid.

Meewerken aan een sterk bestuur in Wingene-Zwevezele?

Kriebelt het bij u om mee uw schouders hieronder te zetten? Heeft u frisse ideeën, gezonde kritiek, een doe-mentaliteit én een hart 
voor de N-VA? Neem dan zeker contact met ons op via pieterjan.verhoye@n-va.be of stuur een berichtje naar info@n-va.be.

N-VA-voorstel wordt realiteit

wingene-zwevezele@n-va.be
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De N-VA voor u aan het werk

Agressie tegenover medewerkers De Lijn blijft groot probleem

In de eerste helft van 2021 waren 145 werknemers van De Lijn het slachtoffer 
van fysieke agressie. Het is bijzonder verontrustend dat het aantal fysieke 
incidenten op een half jaar tijd al hoger lag dan in gans 2020. “Dat stemt ernstig 
tot nadenken. Ik pleit daarom voor een strenge aanpak en een doordachte mix 
van maatregelen. Er is nood aan duidelijke sensibilisering, meer 
controle en strengere straffen. We moeten bovendien streven naar 
camerabewaking op elk voertuig van De Lijn.”

Bert Maertens
Vlaams volksvertegenwoordiger

Provinciebelastingen ef� ciënt en zuinig innen

De N-VA is voorstander van een afschaffing van de belasting op jachtverloven. 
Dat zal de administratieve rompslomp verkleinen en weegt amper op de 
provinciekas. Daarnaast moet de belasting voor bedrijven die verplicht moesten 
sluiten door corona drastisch teruggeschroefd worden. “Bedrijven draaiden in 
die sluitingsperiodes sowieso al een kleinere omzet. Het kan niet de 
bedoeling zijn dat men dan nog eens extra gestraft wordt met allerhan-
de belastingen.”

Kristof Pillaert, provincieraadslid

Sluit je aan bij BE-Alert!

Met BE-Alert kunnen inwoners via sms of mail op de hoogte gebracht 
worden van een noodsituatie. Om de goede werking van het alarmerings-
systeem te verzekeren, organiseerde het Nationaal Crisiscentrum begin 
oktober een nationaal testmoment. De N-VA bevroeg de gouverneur over 
de resultaten daarvan. “Slechts tien procent van de West-Vlamingen is op 
dit moment aangesloten. Dat is te weinig. We doen een warme oproep aan 
iedereen in onze provincie om zich in te schrijven via www.be-alert.be.”

Johan De Poorter, provincieraadslid

Schade op snelwegparkings 
door transmigranten 
onaanvaardbaar

In 2020 en 2021 waren er opnieuw 
een pak schadegevallen aan het 
hekwerk rond snelwegparkings. 
“West-Vlaanderen is de meest 
getroffen provincie door de trans-
migratieproblematiek. Vlaanderen 
zet sterk in op beveiligingsmaat-
regelen, maar voorlopig blijft het 
dweilen met de kraan open. Ik 
roep de federale staatssecretaris 
daarom op om dat probleem struc-
tureel en kordaat aan te pakken. 
Ten slotte moet ons voorstel om 
inklimming in vrachtwagens 
strafbaar te maken 
zo snel mogelijk ge-
realiseerd worden.”

Maaike De Vreese
Vlaams volks-

vertegenwoordiger

Coronasteun voor West-Vlaamse 
sociaal-toeristische sector

West-Vlaanderen heeft een sterk 
netwerk voor sociaal toerisme dat 
het recht op vakantie voor iedere 
Vlaming waarmaakt. Om dat 
netwerk door de coronapandemie te 
loodsen, heeft de Vlaamse Regering 
in totaal 13 miljoen euro ondersteu-
ning geboden. “De Vlaamse steun-
maatregelen hebben het overleven 
van veel toeristische ondernemin-
gen op korte termijn veiliggesteld. 
Tegelijk konden vele tienduizenden 
kwetsbare Vlamingen het afgelopen 
jaar toch genieten van een corona-
veilige en betaalbare vakantie.”

Cathy Coudyser
Vlaams volks-

vertegenwoordiger

Peperdure burgerbevraging over 
staatshervorming

De paars-groene regering heeft al 
twee miljoen euro uitgegeven aan 
een internetbevraging over een 
staatshervorming. Die bevraging 
zal leiden tot een verdraaiing van 
de realiteit, terwijl het parlement 
keer op keer buitenspel wordt gezet. 
“Eerst de verkiezingsuitslag negeren, 
een regering maken die geen meer-
derheid heeft in Vlaanderen en dan 
met een peperdure opiniepeiling 
een schijnwerkelijkheid proberen 
af te kopen. De Vivaldisten blijven 
verbazen. Waar stopt dit?”

Sander Loones
Kamerlid

Achter de schermen in het parlement Uw N-VA-stem in de provincieraad

1302, de Slag der Gulden Sporen

Deze zomer kan je in Kortrijk terecht voor de musical ‘1302, de Slag der 
Gulden Sporen’. In de eerste twee weken van juli zullen minstens dertien 
voorstellingen worden gebracht aan de Verlaagde Leieboorden, in de scha-
duw van de historische Broeltorens. Met 30 castleden, een 20-koppig orkest, 
een pak figuranten en plaats voor 600 toeschouwers kunnen we spreken 
over een echte spektakelmusical. “Gecombineerd met een bezoek aan de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk, waar we een multimediale beleving rond 1302 
creëren en waar we ook de échte Kist van Oxford zullen tentoonstellen, 
is een bezoek aan Kortrijk deze zomer meer dan de moeite waard!”

Axel Ronse, Vlaams volksvertegenwoordiger

Toeristische tip!
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Een hartveilige gemeente
Begin 2019 stelde de N-VA voor om extra Automatische 
Externe De� brillatoren (AED’s) in Wingene en Zwevezele 
te plaatsen en meer opleidingen te organiseren. “In onze 
gemeente waren er in het verleden al gevallen van hartstil-
standen. AED-de� brillatoren maakten toen het verschil en 
hebben levens gered”, zegt bestuurslid Marie-Rose Deryckere.

Daarom wil N-VA bij elke kerk 
zo’n toestel te plaatsen. “Die 
gebouwen zijn goed zichtbaar 
en makkelijk te herkennen. We 
pleitten ook om AED’s te zetten 
aan de toegangspoorten van 
landschapspark Bulskampveld. 
Momenteel zijn er drie toestellen 
in onze gemeente: aan recreatie-
bad de Alk in Wingene, sporthal 
de Zwaluw in Zwevezele en aan 
school De Regenboog in Zwevezele.”

Ondertussen vonden er al een 150-tal opleidingen van het 
Rode Kruis plaats om met zo’n toestel te werken. Het gemeente-
bestuur heeft ook beslist om extra AED-toestellen aan te kopen. 
Zo komt er in 2022 aan elk kerkgebouw in Wingene en 
Zwevezele een AED-toestel. Een welgemeend dankjewel aan 
onze inwoners en verenigingen die 
al een toestel aanschaften en beschik-
baar stelden in onze gemeente!

Marie-Rose Deryckere
Bestuurslid

N-VA-voorstellen worden realiteit

Gemeentelijk voedselverdeelpunt
In juni 2020 spoorde Marie-Christine Vandendriessche het gemeentebestuur aan om het 
voortouw te nemen om een regionaal voedseldistributieplatform te realiseren én een 
gemeentelijk voedselverdeelpunt uit de grond te stampen. Er is een duidelijke gemeente-
lijke strategie nodig om voedselverlies tegen te gaan en dat te herverdelen naar mensen die 
het nodig hebben. Het gemeentebestuur gaf toen aan geen initiatief te willen nemen.

Eind 2021 besliste de Vlaamse Regering om 500.000 euro vrij te maken voor de realisatie van 
West-Vlaamse voedseldistributieplatformen/voedselhubs. Een voedselhub is een geoptimaliseerd 
logistiek systeem waar de klemtoon wordt gelegd op de korte afstand voor voedsel. Naast de 
korte afstand, moeten we ook bijzondere aandacht hebben voor de armoedeproblematiek. 
Wegens de sterk gestegen brandstofprijzen en de socio-economische gevolgen van de corona-
crisis, worden de mobiliteits- en armoedeproblematieken steeds nijpender. 

Daarom pleitte Marie-Christine op de gemeenteraad van januari opnieuw om een voedsel-
verdeelpunt (in gelijk welke vorm) te realiseren op ons grondgebied. “Want ook in onze gemeente 
merken we dat de armoedeproblematiek toeneemt. Het is daarom een goede zaak dat er een 
regionaal voedseldistributieplatform komt. De eerste slag is binnen, nu moeten we alles op alles 
zetten om ook in onze gemeente een voedselverdeelpunt te krijgen”, besluit Marie-Christine.

N-VA wil energiefactuur 
naar omlaag
Omdat de elektriciteits- en gasprijzen momenteel de pan uit-
rijzen, telt elke euro voor onze inwoners. Daarom diende de 
N-VA in Wingene-Zwevezele op de gemeenteraad van 31 januari 
een motie in. We willen distributienetbeheerder Gaselwest 
vanuit de gemeenteraad kunnen aansporen om de distributie-
nettarieven te evalueren en naar beneden te brengen.

Gaselwest is de distributienetbeheerder in onze regio. Hun net-
tarieven voor elektriciteit zijn de hoogste van het hele land. Als 
aandeelhouder van Gaselwest heeft onze gemeente een belang-
rijke rol om dit probleem aan te 
kaarten. “Alles wat we kunnen 
doen - ook lokaal en in onze 
streek - om de elektriciteits- en 
gasfactuur voor onze inwoners te 
laten dalen, moeten we dan ook 
doen”, aldus bestuurslid Joeri 
Manhout.

De meerderheid diende een vervangingsamendement in op de 
motie. Er werd aan de raad van bestuur van Gaselwest gevraagd 
om een eenheidstarief voor alle distributienetbeheerders in 
Vlaanderen in te voeren. “We hadden uiteraard liever dat onze 
originele motie werd goedgekeurd, want 
op die manier kunnen we het snelst scha-
kelen en de tarieven naar beneden krijgen. 
Want de nood voor een lagere energie-
factuur is nu”, besluit Joeri Manhout.

Joeri Manhout
Bestuurslid

wingene-zwevezele@n-va.be
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Kerncentrales sluiten is 
vergissing van de eeuw

De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor 
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd 
stoten ze amper CO2 uit. 

Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste 
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen. 
Dat is de vergissing van de eeuw.

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende 
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland. 
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en 
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.
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Elektriciteitsproductie in 2021 CO2-uitstoot in 2021

KERNENERGIE

WIND

ZON

GAS

OVERIG (BIOGAS, HYDRO, ...)

52,4%

11,6%

5,1%

24,8%

6,0%

2,6%

1,3%

0,4%

95,4%

0,3%
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