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Vergeten hoekje

Woke?
De woke-cultuur is één van die fenomenen die is
overgewaaid van de Verenigde Staten en waarvan er wordt verwacht dat we de achterliggende
gedachte andermaal klakkeloos aanvaarden. Wat
begon met het zwartepietendebat en de ophef
rond de carnavalstoet in Aalst zette zich voort met
de Black Lives Matter-beweging. Fouten uit het
verleden waar wij niets aan kunnen doen en geen
schuld aan hebben moeten we in de context van die
tijd plaatsen.
Racisme moet de wereld uit en iedereen verdient
respect: daar hebben ze volkomen gelijk in. Maar
het heruitgeven van onze kinderboeken, het aanpassen van teksten en gedichten en dat er geen
onderscheid meer mag gemaakt worden tussen
mensen van verschillende origines, gaat voor mij
een brug te ver.
Als het Westen dan zo vreselijk intolerant zou zijn,
waarom blijft er dan zo’n grote migratie-instroom
bestaan? Nieuwkomers krijgen hier alle kansen.
Alles wat wij daarvoor terugvragen is dat ze zich
integreren en inburgeren en zeker geen buitenlandse conﬂicten importeren. Onze taal spreken en
onze waarden en normen delen zijn hierbij enorm
belangrijk. We moeten ook vermijden dat mensen van een andere origine zich wentelen in een
slachtofferrol. We moeten hen aanmoedigen deel
uit te maken van onze inclusieve maatschappij. En
in onze maatschappij gelden er rechten en plichten.
Sommige media zijn ook zeer selectief in hun
berichtgeving en gaan lustig mee in het ons aanschrijven van eenzijdige schuldgevoelens. Wie zich
verzet tegen die voorgekauwde gedachten wordt
verketterd. De term blank mag niet meer gebruikt
worden; alles is toch grijs, nietwaar? We leven
steeds meer in Absurdistan, maar ik weiger mijn
Vlaamse opvoeding, taal en cultuur op te geven.

Gilbert Laforce
Voorzitter

De bewoners van dit 'vergeten stukje' wachten al jaren op veilige voetpaden, een
nieuw wegdek, riolering, ....

De voorbije jaren werd de dorpskern van Sint-Jan opgefrist. De rijbaan werd
vernieuwd, er kwamen snelheidsremmende wegversmallingen, de waterafvoer werd verbeterd, voetpaden werden heraangelegd en er kwamen nieuwe
bomen. Kortom: een ferme facelift voor de omgeving. Maar blijkbaar is men
weer een stukje vergeten. Een vergeten hoekje van Sint-Jan.
Even voorbij de school in de Balgerhoekstraat staan ook nog woningen. De
geschiedenis herhaalt zich. Toen het kabeldistributienetwerk werd aangelegd
moesten de bewoners van dit iets verderop gelegen stukje straat nog jaren wachten voor ook bij hen de aansluiting werd gerealiseerd.

Zelfs nog geen aardgas
Nu blijkt dit scenario zich terug af te spelen bij deze heraanleg. Al jaren vragen
de inwoners naar vernieuwing van de waterleiding na talrijke klachten van watervervuiling, een nieuw wegdek en riolering. Ondanks het lange wachten en de
voltooiing van de andere fases, is dat nog steeds niet gerealiseerd. Ook aardgas is
nog niet tot daar geraakt, waardoor men zich zelfs bij nieuwbouw moet behelpen
met een eigen gastank of verder moet met stookolie. In het kader van de energietransitie is er dus geen keuze, wat op termijn ook voor de CO2-uitstoot nefast is
en de energiekost verhoogt.

Veilige voetpaden
Ook vanuit deze richting gaan kinderen naar de school. Ze zouden ook gebruik
moeten kunnen maken van een deftige weg en veilig aangelegde voetpaden. Een
dringende oproep dus aan het gemeentebestuur om zo snel mogelijk werk te
maken van deze plannen en andere ‘vergeten stukjes’ in onze gemeente aan te
pakken.
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“Een hart voor de landbouw”
Onze kopman in de gemeenteraad, Pieter-Jan Verhoye, heeft een hart voor de landbouw. Als voormalig voorzitter van de werkgroep landbouw van Jong N-VA werkte hij samen met enkele jonge leeuwen een visienota uit om de Vlaamse landbouw leefbaar,
duurzaam en economisch rendabel te maken voor de (familiale) landbouwer. “Dat onderwerp blijft ook vandaag brandend actueel”, zegt Pieter-Jan, die volop blijft inzetten op onder meer een sterke samenwerking tussen lokale familiale landbouwers.
“Onze (familiale) landbouwers hebben voldoende zuurstof en perspectief
nodig. Ze willen niet afhankelijk zijn van
subsidies maar willen een eerlijke prijs
voor hun producten. En een landbouwer
wil zélf kunnen onderhandelen over de
verkoopprijs van zijn (h)eerlijk product”,
zegt Pieter-Jan. Helaas is dit voor vele
landbouwers niet het geval en zijn ze
afhankelijk van de prijs die de afnemer
bepaalt. Een landbouwer
kan daarover zelden onderhandelen. Dat komt
omdat de individuele
landbouwer in de hele
voedselketen structureel
te zwak staat tegenover
de anders spelers (zoals
verwerkers, afnemers,
fabrieken, …). Het perverse gevolg is dat veel
landbouwers slachtoffer
worden van een race-tothe-bottom. Ze moeten
steeds meer investeren
en produceren voor minder opbrengst. Daarvoor
moeten ze vaak noodgedwongen hun bedrijven
uitbreiden om mee te
kunnen. Maar zo botsen
ze steeds meer op milieuwetgeving.

Boerenmarkt
Pieter-Jan pleit daarom voor een goed
ketenoverleg, het versterken van de korte
keten, een goeie wetgeving tegen oneerlijke handelspraktijken, een gezond
evenwicht tussen landbouw en ecologie,
innovatie én maximaal in te zetten op het
groeperen van landbouwers in coöperatieven en producentenorganisaties.
Lokaal lanceerde Pieter-Jan reeds voorstellen om de korte keten te versterken,
zoals het realiseren van een boeren- of
lokaalmarkt.

Groeperen en innoveren
Pieter-Jan: “De individuele landbouwer
staat te zwak tegenover de andere grote
jongens in de keten. Daarom moeten
ze zich verenigen. Enkel in groep staan
ze numeriek en qua marktaandeel sterk
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genoeg tijdens onderhandelingen. Er zijn
momenteel te weinig van die landbouwcoöperaties. Laten we de landbouwers
helpen door zichzelf te helpen. Ik wil
daarom dat er meer (Vlaamse) financiële
steun komt bij de opstart van een producentenorganisatie én per landbouwer die
zich lid maakt van zo’n samenwerkingsverband”, zegt Pieter-Jan strijdvaardig.
“Als Vlaams-nationalist ben ik uiteraard

ook voorstander om zoveel mogelijk
landbouwbevoegdheden van het Europese niveau naar Vlaanderen te trekken. Zo
zouden we onze eigen boeren met onze
eigen middelen beter kunnen steunen in
plaats van onze concurrentie te organiseren in Zuid- en Oost-Europa.”

Drones in de landbouw
“Daarnaast moeten we ook perspectief
geven aan de (familiale) landbouw, in
bijzonder aan jonge landbouwers. We
moeten daarom zorgen dat er genoeg
landbouwgrond beschikbaar blijft in
Vlaanderen. Want landbouwers hebben nood aan toegang tot grond”, zegt
Pieter-Jan. We moeten volgens hem in
Vlaanderen ook onze sterktes uitspelen
en inzetten op innovatie, diversificatie en
de transformatie naar nieuwe verdienmodellen. Zo zijn drones in de landbouw,
digital farming en nieuwe landbouwproducten de toekomst. Daarmee kunnen we

het verschil maken tegenover het buitenland.

Landbouw en ecologie geen
tegenpolen
“Dankzij de Vlaamse projecten en
investeringsmogelijkheden kunnen we
onze landbouw verduurzamen. Want
landbouw en ecologie moeten niet elkaars
tegenpolen zijn. De landbouwer mag absoluut
niet de dupe zijn van te
disproportionele beperkingen en lasten. Een
goed evenwicht tussen
landbouw en ecologie is
nodig en zelfs complementair”, meent Pieter-Jan. “Want hoe je het
ook draait of keert, de
landbouw is een belangrijke strategische sector
in Vlaanderen.
De landbouw blijft
cruciaal voor onze
voedselvoorziening, ook
al exporten we veel producten. De coronacrisis
heeft ons aangetoond
hoe snel aloude zekerheden kunnen wankelen. Afhankelijk zijn van geïmporteerde
landbouwproducten is ecologisch en op
vlak van voedselvoorziening onaanvaardbaar. We moeten dus voldoende perspectief geven aan onze landbouwers zodat de
sector hier kan blijven”, zegt Pieter-Jan.
“De visie van (Jong) N-VA is altijd duidelijk geweest: wie werkt, spaart, onderneemt en investeert moet beloond worden. Landbouwers behoren ook tot die
groep. De economische positie van onze
landbouwers versterken én hen zuurstof
en perspectief geven, is de beste garantie
op een duurzame, ecologisch verantwoorde landbouw in
Vlaanderen”, besluit
Pieter-Jan.
Pieter-Jan Verhoye
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Gele Doos kan levens redden
N-VA-raadslid Marie-Christine Vandendriessche stelde tijdens de gemeenteraad van maart voor om de Gele Doos in onze
gemeente in te voeren. De Gele Doos is – letterlijk - een gele doos die senioren of zorgbehoevenden in hun koelkast bewaren. Ze
bevat alle belangrijke informatie over de patiënt voor de hulpdiensten én ze kan zorgen voor de nodige uniformiteit van zowel
de informatie als de werkwijze. Daarom pleit Marie-Christine ervoor deze dozen aan te kopen en ter beschikking te stellen aan
onze inwoners.
De bevolkingsprognoses van de studiedienst van de Vlaamse Regering tonen een
toenemende vergrijzing voor heel Vlaanderen en dus ook in onze gemeente. Mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen,
zélfs als er zorgbehoefte ontstaat. De kans
dat iemand thuis nood heeft aan een medische interventie wordt hierdoor almaar
groter. Hulpverleners worden vaak tijdens
een medische interventie geconfronteerd
dat ze niet beschikken over accurate medische gegevens of over contactgegevens.

Kostbare tijd winnen
De Gele Doos biedt hier dé oplossing. Zij
bevat alle cruciale medische, persoonlijke

en contactgegevens voor de hulpdiensten en wordt in de koelkast bewaard
bij zelfstandig wonende 65-plussers en
chronische zieken. De meegeleverde blauwe sticker wordt op de achterkant van de
voordeur bevestigd zodat de hulpdiensten
bij het betreden van de woning onmiddellijk kunnen zien dat een dergelijke doos
in de koelkast staat. Hulpverleners weten
meteen waar ze deze vitale informatie over
de bewoner kunnen vinden en winnen
hierdoor kostbare én levensreddende tijd.

N-VA-raadslid Marie-Christine
Vandendriessche met de Gele Doos.

Ondersteun onze jongeren
en studenten in coronatijden

Trouwen in open lucht
in Wingene-Zwevezele?

Tijdens de OCMW-raad van april bracht N-VA-raadslid
Marie-Christine Vandendriessche de steunmaatregel 'Zoom 18/25'
onder de aandacht. Hierdoor kunnen jongeren onder de 25 jaar
en studenten die door de coronacrisis worden getroffen OCMWhulp vragen. Deze steunmaatregel staat open voor elke jongere of
student die een beroep doet op hulp van het OCMW en bij wie
behoeftigheid wordt vastgesteld. Marie-Christine vroeg om proactief en duidelijk te communiceren naar de doelgroep en de door
de overheid gratis ter beschikking gestelde flyers te bussen over
gans de gemeente. Men kan geen steunmaatregel aanvragen als
men geen weet heeft van het bestaan ervan! Onze ondervoorzitter
Bjarne Castelein kaartte dit ook aan in de Jeugdraad.

Trouwen in de Wildenburgse bossen, zou dat
niet mooi zijn?

Op de gemeenteraad van april lanceerde fractieleider
Pieter-Jan Verhoye het voorstel om trouwen in open lucht
mogelijk te maken. Want de trouwdag is voor velen de
mooiste dag van hun leven. Daarom wil N-VA Wingene-Zwevezele die dag nog extra glans geven door bijvoorbeeld te kunnen trouwen in het Zwevezeelse Kasteelpark
of in de Wildenburgse bossen. Het gemeentebestuur ging
helaas niet in op het voorstel.

Zoom 18/25 is een steunmaatregel voor jongeren en studenten die
ﬁnancieel door de coronacrisis zijn getroffen.

www.n-va.be/wingene
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Heeft u het DNA van de N-VA?
Doe de test!
De N-VA telt in haar rangen mensen in alle soorten en maten. Toch zijn er enkele kenmerken die
zowat alle N-VA’ers met elkaar gemeen hebben. Ze behoren als het ware tot het DNA van de N-VA.

Benieuwd of u ook N-VA-DNA heeft?

Hieronder vindt u 8 typische N-VA-trekjes die u het antwoord geven.
1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie voor Vlaanderen.
2. Een N-VA’er gaat voor een hechte Vlaamse gemeenschap.
3. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten en plichten.
4. Een N-VA’er koestert zijn cultureel en ecologisch erfgoed.
5. Een N-VA’er gelooft in goed onderwijs als sociale springplank.
6. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan.
7. Een N-VA’er gelooft in welvaartscreatie via vrij ondernemerschap.
8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere volkeren.
Herkent u zichzelf in deze kenmerken? Word dan 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

Het DNA van de N-VA
volgens Bart De Wever
014229

Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd
als reclamedrukwerk.

