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N-VA luistert naar u
N-VA Wingene-Zwevezele heeft het nieuwe jaar alvast goed ingezet met een geslaagde nieuwjaarsreceptie. 
We wensen u dan ook het beste toe voor het komende jaar. Ondertussen is ook de lente in het land en de 
paasbloemen luidden alvast de warme, zonnige dagen in.

Onze afdeling staat ook niet stil. Om ons goed voor te bereiden 
naar 2018 toe, timmeren we alvast aan onze lijst en program-
ma. Graag luisteren wij dan ook naar de inwoners om jullie 
noden, verzuchtingen en wensen te kennen. Het liefst doen we 
dat met een persoonlijk gesprek, maar we maken ook graag 

gebruik van onze internetbevraging. Neem dus vlug een kijkje 
op www.n-va.be/wingene of op onze Facebookpagina. Neemt 
u liever rechtstreeks contact met ons op? Stuur dan een mailtje 
naar pieterjan.verhoye@n-va.be. We horen het graag van u!

Handdoekenkaarting: iedereen welkom!
N-VA Wingene-Zwevezele en N-VA Ardooie-Koolskamp nodigen u van harte uit op onze jaarlijkse handdoekenkaarting. Als u 
zin heeft in een gezellige avond met vrienden, familie en sympathisanten voor zowel jong en oud, kom dan zeker af op vrijdag 
21 april 2017 vanaf 18 uur in Zaal Damberd op de markt in Zwevezele.

VRIJDAG
21 april
Vanaf 18 uur 

Zaal Damberd
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Geweld op kerstmarkt 
vermijden
Bij het ter perse gaan van ons vorig 
huis-aan-huisblad moest de kerstmarkt 
van 10 december 2016 nog plaatsvinden. 
De N-VA wilde ook eerst alle informatie 
nagaan voor we ons uitspraken over het 
geweld.

Geen politiepermanentie
Zoals elk jaar is de kerstmarkt van Unizo 
een zeer aangename belevenis. Een feest 
voor de kinderen en een gezellig samen-
zijn voor de volwassenen. Wij bedanken 
dus graag de organisatie en kijken alvast 
uit naar de editie van volgend jaar. Helaas 
was de kerstmarkt opnieuw het toneel 
van enkele fikse vechtpartijen. Dit jaar 
was er geen politiepermanentie/patrouille 
aangevraagd door het gemeentebestuur. 
Een grove fout, want dit jaar betaalden 
enkele onschuldige bezoekers een zware 

tol door enkele vechtersbazen. Eén van de 
drie slachtoffers moest zelfs meermaals 
geopereerd worden.

Plicht om veiligheid te garanderen
Per evenement moet het bestuur kijken of 
ze politie-assistentie, desnoods in burger, 
gaat aanvragen. De N-VA begrijpt dat dit 
een moeilijke oefening is met budgettai-
re gevolgen. Maar als er een belangrijk 
evenement zoals de kerstmarkt georga-
niseerd wordt, waarbij tal van kinderen 
aanwezig zijn én er reeds precedenten van 
geweld gekend zijn, dan is het de plicht van 
het bestuur om ervoor te zorgen dat er op 
voorhand politie is om de veiligheid van 
elke bezoeker te garanderen. De aanwe-
zigheid van agenten werkt als afschrik-
kingsmiddel voor potentiële ruziemakers. 
Wij vragen ook een proactieve houding, 
kordate aanpak en correcte opvolging van 
de incidenten door de politie.

Gezellige kerstsfeer
De N-VA wil het kind ook niet met het 
badwater wegsmijten. De kerstmarkt is 
één van de mooiste evenementen in onze 
gemeente. Wij willen dat zowel ouders als 
kinderen onbezorgd kunnen genieten van 
de kerstsfeer. Wij hopen dat de kerstmarkt 
volgend jaar een recordaantal bezoekers 
mag ontvangen en dat de gemeente alvast 
een combi bestelt om een oogje in het zeil 
te houden. Ongeacht het financiële prijs-
kaartje daarvan.

Geslaagde nieuwjaarsreceptie
Eind januari hielden N-VA Wingene-Zwevezele en N-VA  
Ardooie-Koolskamp hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Gast-
spreker An Capoen trakteerde de aanwezigen op een interessante 
uiteenzetting over de besparingen in de volksgezondheid. Telkens 
met dezelfde baseline: de besparingen raken de patiënt niet. 

Na het betoog was er ruim de tijd voor zowel algemene als zeer 
concrete vragen. Ook de communautaire kwestie van de artsen-
quota kwam aan bod. De N-VA waakt erover dat Vlaanderen 
niet het slachtoffer wordt van het voorbije PS-beleid. We wensen 
de talrijke aanwezigen hartelijk te bedanken voor hun aanwezig-
heid en kijken alvast uit naar volgend jaar.

Schitterende carnavalseditie
Wij bedanken graag de Orde van de Bolhoed voor een schitterende 49ste editie van 
Carnaval Zwevezele. Elk jaar opnieuw is dit één van de leukste evenementen in onze 
gemeente en het zet, zeker dit jaar met zoveel media-aandacht, Zwevezele op de 
kaart. Ook proficiat aan de kandidaten Jelle en roosje Sabine en Thiemo en roosje 
Heidi voor de zeer spannende strijd voor de prestigieuze titel Prins Carnaval. De 
spanning was te snijden in de feesttent. Tot volgend jaar!

 Gastspreker was Kamerlid An Capoen. Ze gaf een interessante uiteenzetting over de besparingen in de volksgezondheid.
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Toen de gemeente zich aansloot bij de projectgroep rond de windmolens en het burgemeestersconvenant  
ondertekende, hoopten velen dat het gemeentebestuur eindelijk het licht had gezien. Er is steeds meer fijnstof 
in Vlaanderen en in de wereld en het besef groeit dat er moet worden overgeschakeld naar alternatieve en her-
nieuwbare energiebronnen. Windmolens en elektrische wagens moeten helpen om de uitstoot terug te dringen.

Plots geen voorstander meer
Het gemeentebestuur toonde zich aanvankelijk voorstander van 
de windmolens. We betreuren dan ook de 180°-bocht van het 
bestuur waarbij ze hun engagement terug intrekken voor het 
project. De N-VA begrijpt dat niet iedereen opgezet is met de 
plaatsing van de windmolens. We streven ernaar om locaties 
en maatregelen te vinden die de hinder voor omwonenden tot 
een minimum herleiden. Door het protest tegen de bouw van de 
windmolens te steunen, schuift de meerderheid de bouw voor 
zich uit tot na de verkiezingen, terwijl ze met zekerheid weet dat 
deze turbines er hoe dan ook zullen komen.

Inconsequent handelen, onnodige juridische kosten en geen 
daadwerkelijke verandering. Windmolens stoten geen fijn stof 
noch CO² uit en komen dus de algemene gezondheid ten goede. 
Om het in de woorden van Geert Bourgeois te zeggen: “Als er 
geen objectieve problemen zijn qua slagschaduw of geluids-
hinder, moeten turbines er snel komen. Voor mij maken die 
voortaan deel uit van het Vlaamse landschap.”

N-VA Wingene-Zwevezele roept de gemeente op om in te 
zetten op de inplanting van windmolens en nog locaties te 
zoeken waar dit zonder hinder voor de omwonenden kan. 
Het domein van de torens langsheen de Predikherenstraat is 
alvast het onderzoeken waard.

Crisis in de West-Vlaamse landbouw
“Het is pompen of verzuipen. En de West-Vlaamse landbouwer verdient beter”, zegt provincieraadslid Peter 
De Roo. Begin 2015 pleitte hij al voor de oprichting van een crisiscel voor de West-Vlaamse landbouw.

De Roo is onder de indruk van de orga-
nisatie Boeren op een Kruispunt die land-
bouwers begeleidt die worstelen om hun 
hoofd boven water te houden. De Roo 
schuwt de vergelijking met de tijd van 
Daens niet. “De arbeiders van toen zijn de 
boeren van nu. En de veevoederbedrijven, 
de agro-industrie en de distributiesector 
zijn de elite die de wetten dicteren.” 

“Geldgebrek zorgt ervoor dat water en elek-
triciteit op boerderijen worden afgesloten, 
dat de brandverzekering wordt opgezegd, 
dat het bezoek aan de tandarts wordt uitge-
steld, dat alle niet-essentiële investeringen, 
op de lange baan worden geschoven.” 

De Roo vraagt de deputatie om - waar 
mogelijk - zelf werk te maken van een on-

middellijke administratieve vereenvoudi-
ging voor het landbouwbedrijf, hiervoor 
op Vlaams niveau te lobbyen en een in-
tensere samenwerking op te zetten tussen  
Boeren op een Kruispunt en INAGRO. 
“INAGRO doet fantastisch werk. Maar 
wat zijn we met fantastische plannen voor 
de West-Vlaamse landbouw, als er geen 
landbouwers meer zijn om ermee aan de 
slag te gaan? De instroom van jonge en 
nieuwe landbouwers is een grote uitda-
ging en wordt met de jaren groter. Dit 
moet een echt beleidsthema worden de 
komende jaren.” 

De Roo onderstreepte tot slot het belang 
van de korte keten - lekker eten van dicht-
bij - en vroeg de deputatie om de mogelijk-
heid te onderzoeken om op Boeverbos een 

ophaalpunt voor de vzw Voedselteams op 
te starten.

 De organisatie Boeren op een Kruispunt 
begeleidt landbouwers die worstelen om 
hun hoofd boven water te houden.

Inzetten op windturbines



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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:     /     /
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