
VERKIEZINGSDRUKWERK - V.U.: PIETER-JAN VERHOYE, RATELINGESTRAAT 16, 8750 WINGENE

 wingene@n-va.be I  www.n-va.be/wingene I april 2019 I nr. 1

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

WINGENE-ZWEVEZELE

Van woorden naar daden

De gemeenteraadsverkiezingen 
zijn achter de rug en de vertegen-
woordigers en afgevaardigden in de 
verschillende raden en bestuursor-
ganen zijn bekend en geïnstalleerd. 
Ondertussen heeft de N-VA-afdeling 
van Wingene-Zwevezele ook een 
nieuw bestuur gekozen, met daarin 
een aantal nieuwe gezichten vol 
frisse ideeën. Ook ons ledenaantal 
groeit gestaag verder.

Tijd nu om woorden om te zetten 
in daden. We formuleerden al een 
aantal voorstellen en de eerste  
resultaten liggen in het verschiet. 
Ook brachten we een reeks vragen en 
bekommernissen onder de aandacht 
die ons vanuit de Wingense en  
Zwevezeelse gemeenschap aangereikt 
werden. We maakten de antwoorden 
die we al kregen ondertussen over 
aan de vraagstellers. Onze raads- 
leden blijven ervoor gaan.

Voor mezelf heb ik het N-VA-motto 
intussen uitgebreid naar: dromen, 
denken, durven, doen en doorzetten. 
Ondervinding leert mij dat we alleen 
resultaat bereiken als we stand-
vastig en resoluut de ingeslagen 
weg volgen en onze doelstellingen 
blijven nastreven in alle openheid en 
transparantie.

Ondertussen kijken wij samen met 
u uit naar een zachte lente en een 
mooie zomer.

Gilbert Laforce
Voorzitter  
N-VA Wingene- 
Zwevezele

Uw kandidaat voor 26 mei
Op 26 mei trekt u opnieuw naar de stembus voor de verkiezingen van het 
Vlaams, federaal en Europees parlement. Ook in West-Vlaanderen kunt u 
rekenen op de sterke kandidaten van de N-VA. Op Pieter-Jan Verhoye  
bijvoorbeeld, die als rasechte inwoner van onze gemeente op de vijfde  
opvolgersplaats staat voor het Vlaams Parlement.

Pieter-Jan is de kopman van de N-VA-ploeg in 
Wingene-Zwevezele. Samen met voorzitter  
Gilbert Laforce en het afdelingsbestuur 
stampte hij in 2018 voor de eerste keer een 
N-VA-lijst uit de grond. Met resultaat, want de 
N-VA ging van nul naar bijna dertien procent 
in onze gemeente. Als fractievoorzitter in de 
gemeenteraad maakte Pieter-Jan een vliegen-
de start door een pak voorstellen te lanceren: 
European Disability Card, AED-defibril-
latoren, vreemdelingentaks, boerenmarkt, 
zomerterras Kasteelpark Zwevezele … 

Hij heeft een luisterend oor voor uw bezorgd-
heden als inwoner en behartigt die door tal 
van mondelinge en schriftelijke vragen te 
stellen aan het gemeentebestuur. Dat deed 
hij bijvoorbeeld al voor de ongevallen met 

vrachtwagens op de Ruiseledesteenweg,  
de laaghangende takken in de Peerstalstraat- 
Kraaiveldstraat, de werken aan de Beernem-
steenweg en Sint-Jan, Antenne Zwevezele, de 
inbraken aan de Vorsevijvers, enzovoort.

De politieke microbe kreeg Pieter-Jan te 
pakken tijdens zijn studies journalistiek en 
politicologie. Sinds 2015 werkt hij fulltime 
voor de N-VA als parlementair medewerker 
van volksvertegenwoordiger An Capoen uit 
Brugge. Daardoor heeft hij al heel wat poli-
tieke bagage en kan hij ook zorgen voor een 
directe link met Brussel wat lokale dossiers 
betreft. Hij rekent dus op uw stem!

Op pagina drie ontdekt u wat Pieter-Jan in het 
Vlaams Parlement wil bereiken. 
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European Disability Card komt er
N-VA Wingene-Zwevezele stelde in haar verkiezings- 
programma van 2018 voor om de European Disability Card 
(EDC) te erkennen en in te voeren in onze gemeente. Dat is 
een kaart die de toegang van personen met een handicap tot 
cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert. Het gemeente-
bestuur beloofde ons voorstel te onderzoeken en kwam in 
de gemeenteraad van februari met een plan van aanpak. 
Want één ding staat vast: de EDC-kaart maakt het leven van 
mensen met een beperking makkelijker en betrekt hen meer 
bij de samenleving.

BE-Alert actief in onze gemeente
N-VA Wingene-Zwevezele stelde in 2017 voor dat de gemeen-
te zich zou aansluiten bij het alarmeringssysteem BE-Alert. 
BE-Alert verwittigt ingeschreven inwoners bij noodsituaties 
per sms, telefoon of mail. Begin dit jaar sloot de gemeente 
zich aan. Iedereen die van BE-Alert gebruik wil maken, moet 
zich wel individueel inschrijven. Dat kan gratis via 
www.be-alert.be/nl

Gezonde en evenwichtige voeding voor  
meest kwetsbare gezinnen 
N-VA Wingene-Zwevezele riep in 2017 al op om in te stappen 

in het project ‘Aan tafel in 1-2-3 euro’ en om lokale hande-
laars te overtuigen om voedseloverschotten te kanaliseren 
naar mensen die het nodig hebben. Binnen het project ‘Aan 
tafel in 1-2-3 euro’ stuurt Colruyt tweewekelijks een recepten- 
boekje naar gezinnen die het moeilijk hebben. Elk recept kost 
niet meer dan 1, 2 of 3 euro per portie en bevat ook een handig 
boodschappenlijstje. Onze gemeente stapte eind augustus 
vorig jaar mee in het project en koppelde daaraan een tweede 
initiatief met dertien handelaars die thuis leveren of gevraagde 
boodschappen in de winkel klaarzetten. 

Lichtplan met ledverlichting
N-VA Wingene-Zwevezele stelde in 2018 voor om het straat-
verlichtingsplan in onze gemeente aan te passen. Door stelsel-
matig te financieren in ledverlichting, kunnen de lichten in 
onze gemeente terug aan. De gemeente kondigde een investe-
ringsplan aan om bij openbare verlichting die aan vernieuwing 
toe is systematisch over te schakelen op ledverlichting.

Nog meer in petto!
Op de gemeenteraad van februari agendeerde de N-VA- 
fractie vier voorstellen: extra AED-toestellen en opleidingen, 
een vreemdelingentaks, een boerenmarkt en een pop-up- 
zomerbar. Wordt vervolgd!

N-VA-voorstellen worden realiteit

Om de drie jaar organiseert elke N-VA-afdeling in Vlaanderen bestuursverkiezingen. In februari was het 
weer zover en koos ook N-VA Wingene-Zwevezele een nieuw bestuur.

Gilbert Laforce werd herkozen als voorzitter en begint aan zijn 
derde en laatste termijn. Zwevezelenaar Bjarne Castelein is de 
nieuwe ondervoorzitter. Gemeenteraadsleden Marie-Christine 
Vandendriessche en Pieter-Jan Verhoye maken automatisch deel 
uit van het bestuur. Pieter-Jan neemt de rol van secretaris op 
zich. Romain Vercauteren blijft penningmeester en Joeri Manhout 
wordt organisatieverantwoordelijke. Nieuwe bestuursleden zijn 
Marie-Rose Deryckere en Elke De Grande, die meteen als  
jongerenverantwoordelijke aan de slag gaat. 

 “Als jonge afdeling zijn we tevreden met de instroom aan nieuwe 
leden en zullen we verder werken aan de groei van onze lokale 
partij”, glundert voorzitter Gilbert Laforce. “Fractievoorzitter 
Pieter-Jan Verhoye staat op 26 mei als vijfde opvolger voor het 
Vlaams Parlement op de lijst. De afdeling gaat zich dus volledig 
smijten voor die belangrijke verkiezingen. Uiteraard blijven we 
ook zorgen voor constructief oppositiewerk in de gemeenteraad 
en het bijzonder comité voor de sociale dienst.”

Het nieuwe bestuur van N-VA Wingene-Zwevezele, met van links naar 
rechts: gemeenteraadsleden Pieter-Jan Verhoye en Marie-Christine 
Vandendriessche, ondervoorzitter Bjarne Castelein, voorzitter Gilbert 
Laforce, Marie-Rose Deryckere, Joeri Manhout, Romain Vercauteren 
en Elke De Grande.

Volg N-VA Wingene-Zwevezele op sociale media!
  @NvaWingeneZwevezele
  @NVAWingene

N-VA Wingene-Zwevezele kiest nieuw bestuur
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N-VA Wingene-Zwevezele heeft een kandidaat van eigen bodem voor de parlementsverkiezingen in 
mei! Pieter-Jan staat als vijfde opvolger op de lijst voor het Vlaams Parlement. Hij brandt van  
enthousiasme: “Ik smijt mij volledig voor West-Vlaanderen en trek naar de verkiezingen met drie  
thema’s: landbouw, vrije tijd en de hardwerkende West-Vlaming in Vlaanderen en in de wereld.” 

Als boerenzoon heeft Pieter-Jan een warm hart voor landbou-
wers. Zowel in Brussel als lokaal behartigt hij de belangen van 
de boeren en de agrovoedingssector. In Brussel vormt hij vaak 
een tandem met Rita Gantois. Rita is Kamerlid en landbou-
wersvrouw en haalde onlangs haar wetsvoorstel binnen tegen 
oneerlijke handelspraktijken door grotere spelers. Lokaal zet 
Pieter-Jan in op de korte keten. Hij stelde onlangs de oprich-
ting van een boerenmarkt in Wingene-Zwevezele voor. 

Pieter-Jan is ook een fervent sporter en muziekliefhebber. Met 
twee zwarte gordels in de Chinese gevechtssport kungfu kan 
hij zijn mannetje staan. Jaarlijks staat er wel een muziekfestival  
op zijn agenda en hij durft af en toe ook zelf de micro vast te 
nemen. Bovendien is hij ex-bestuurslid van KLJ Wingene en 
van kungfuvereniging De Wingense Cobra. Momenteel is hij 
actief in de Kungfu Topacademie Walter Toch en is hij lid van 
de Marnixring van Roeselare-Tielt ‘De Blauwvoet’. Hij hecht 

dus veel belang aan voldoende vrijetijdsmogelijkheden voor 
alle inwoners. Concreet denkt hij aan verdere investeringen 
in culturele infrastructuur en sportinfrastructuur en aan het 
versterken van jeugdverenigingen, jeugdhuizen en -lokalen. 

Tot slot wil hij dat de hardwerkende West-Vlaming erop 
vooruitgaat en netto nog meer overhoudt. Als parlementair 
medewerker van Kamerlid An Capoen volgt hij de beleids- 
domeinen buitenlandse zaken en handel (met focus op China). 
“Vlaanderen is gebouwd op commerce. We moeten ervoor 
zorgen dat onze handelsnatie zoveel mogelijk kan produceren 
en exporteren op een internationaal gelijk speelveld. Zo gaan 
we er allemaal, van de arbeider tot de CEO, op vooruit”, besluit 
Pieter-Jan. Met uw steun zal Pieter-Jan de belangen van alle 
Wingenaren en Zwevezelenaren verdedigen in Brussel. Geef 
hem dus zeker uw stem!

N-VA Wingene-Zwevezele wil een hartveilige gemeente en pleit ervoor om in Wingene en 
Zwevezele extra defibrillatoren te plaatsen en extra opleidingen te organiseren. “Er hebben 
zich al hartstilstanden voorgedaan in onze gemeente en AED-defibrillatoren maakten daarbij 
het verschil. Wij willen met meer AED’s zorgen voor een maximale dekkingsgraad en pleiten 
ook voor extra opleiding voor onze inwoners”, zegt fractievoorzitter Pieter-Jan Verhoye. Op 
de gemeenteraad van februari diende de N-VA het voorstel in.

In België worden er ongeveer 10 000 mensen per jaar 
getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis. 
Dat betekent dat er ongeveer dagelijks burgers af te 
rekenen krijgen met een hartstilstand. Vaak zien we dat 
omstaanders niet (durven) ingrijpen omdat ze de juiste 
kennis niet hebben. 

Twee inwoners gered door AED
Onze gemeente beschikt momenteel over twee gemeente- 
lijke AED’s en er is ook een toestel bij de school Regenboog. 
De AED’s zijn al twee keer gebruikt in de gemeente: 
één keer voor een man in de matsportzaal en één keer 

voor iemand op de parking in Wingene. Dat blijkt uit 
het antwoord van het gemeentebestuur op een schrif-
telijke vraag van Pieter-Jan Verhoye. N-VA-bestuurslid 
en verpleegkundige/preventiedeskundige Marie-Rose 
Deryckere pleit ervoor om maximaal in te zetten op 
hartveiligheid: “De AED’s hebben hun nut al bewezen. 
We moeten dus nog extra inzetten op die defibrillatoren. 
Als een AED wordt gebruikt bij een hartritmestoornis, 
dan stijgt de overlevingskans tot 70 procent. Daarnaast 
moeten we ook inzetten op extra opleidingen voor  
de verenigingen en voor onze inwoners, in samen- 
werking met het Rode Kruis van Zwevezele.”

N-VA gaat voor een hartveilige gemeente

Pieter-Jan Verhoye:

De landbouw versterken, hard werk 
belonen en zorgen voor meer  
vrijetijdsmogelijkheden. 
Dat zijn mijn streefdoelen.

Marie-Rose Deryckere: “Dankzij de AED-toestellen stijgt de overlevingskans tot 70 procent.”
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in West-Vlaanderen. 

n-va.be/verkiezingen

Yngvild INGELS
Menen

Veiligheidsspecialist

2de plaats
Kamer

Bert MAERTENS
Izegem 

Burgemeester en Vlaams 
volksvertegenwoordiger

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Sander LOONES
Koksijde

Voormalig minister en

Europarlementslid

Lijsttrekker
Kamer

Maaike DE VREESE
Brugge

Adviseur bij Dienst 

Vreemdelingenzaken

2de plaats
Vlaams Parlement

Geert BOURGEOIS
Izegem

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


