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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 2 oktober. 

Toekomstig openbaar vervoer krijgt vorm (p.3)N-VA schenkt cheque aan MUG-heli (p.2)

Samen tegen corona
Op vrijdag 13 maart kondigde de Nationale Veiligheidsraad een hele reeks maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. 
Voor velen was dat een immense aanpassing. Ook in onze gemeente sloeg het virus bijzonder hard toe, in het bijzonder in  
woonzorgcentrum Amphora. We betuigen ons oprecht medeleven aan iedereen die iemand verloor in deze moeilijke tijden.

Het virus hakte in op alle aspecten van ons leven: het economi-
sche, sociale, culturele, sportieve en verenigingsleven kwamen 
allemaal in het gedrang. Voor N-VA Wingene-Zwevezele was 
het meteen duidelijk dat we allemaal aan hetzelfde zeel moesten 
trekken. We werkten zowel voor als achter de schermen con-
structief mee aan oplossingen, informeerden inwoners correct 
via telefoon, website, social media en boden een helpende hand.

Gemeenteraadsleden aan de slag
Ook op de gemeenteraad zat onze fractie niet stil. Al op  
20 maart, vlak na de uitbraak van het virus, dienden onze 
gemeenteraadsleden Pieter-Jan Verhoye en Marie-Christine 
Vandendriessche extra ondersteunende maatregelen in voor  
de (digitale) gemeenteraad van 30 maart 2020. Hieronder zie je 
enkele van hun voorstellen:

 #kooplokaal zoals  
fractieleider Pieter-Jan en  
ondersteun de lokale  
handelaars en horeca.

 Blijf net zoals gemeente-
raadsraadslid Marie- 
Christine de coronamaat-
regelen goed opvolgen. 
#mondmasker

 Wees, zoals bestuurslid 
Elke, toerist in eigen dorp en 
(her)ontdek onze lokale fiets-
en wandelwegen.

Half mei lanceerde het gemeentebestuur haar 
100-puntenplan met extra, ondersteunende 
maatregelen. Onze gemeenteraadsfractie  
besliste om dat plan te steunen. 

We hebben nog een lange weg te gaan in deze 
barre tijden. Laten we samen de coronamaat-
regelen strikt blijven volgen, voor onszelf en 
voor onze dierbaren. Want jullie, de  
inwoners van onze mooie gemeente, bewezen 
de voorbije weken en maanden dat we solidair, 
veerkrachtig en strijdvaardig zijn.

Zorg goed voor jezelf 
en elkaar. Het corona-
virus krijgt ons niet 
klein.
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Regionaal voedseldistributieplatform en 
verdeelpunt in onze gemeente
N-VA Wingene-Zwevezele wil een gemeentelijke voedselstrategie uitbouwen. Daarom stelt onze 
partij voor om een regionaal voedseldistributieplatform en een verdeelpunt in de gemeente op 
te richten. Daarbij moet er bijzondere aandacht zijn voor de verdeling van zowel droge, maar 
vooral verse en gezonde voeding. 

N-VA Wingene-Zwevezele wil 
het voortouw nemen om een 
voedseldistributieplatform in 
de schoot van het Midwesto-
verleg, de intergemeentelijke 
samenwerking van de regio 
Midden-West-Vlaanderen, 
op te richten. In dat platform 
kunnen de overschotten van 
bijvoorbeeld grootwarenhui-
zen en veilingen gebundeld 

worden en op maat verstuurd 
naar de verschillende  
gemeentelijke verdeelpunten.

Daarnaast wil de N-VA ook 
dat er op eigen grondgebied 
een gemeentelijk verdeelpunt 
komt. Zo’n verdeelpunt kan 
verschillende vormen  
aannemen, elke gemeente heeft 
de vrije keuze om dit op zijn 

eigen manier in te vullen. 

“We lanceren dat voorstel om-
dat voedselverspilling ethisch 
en ecologisch onverantwoord 
is binnen de stijgende armoe-
deproblematiek in Vlaanderen, 
zeker in coronatijden. Met 
het platform en verdeelpunt 
willen we de overschotten bij 
de mensen brengen die ze het 

meest nodig hebben”, besluit 
Vandendriessche. Onze fractie 
deed het voorstel uit de doeken 
op de gemeenteraad van juni, 
maar botste jammer genoeg op 
een njet van de meerderheid.

Steun onze verenigingen!
Begin juni besliste de Vlaamse regering, onder leiding van minister-president  
Jan Jambon, om lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen te ondersteunen. 
Van die steun vloeit er meer dan 160.000 euro naar Wingene-Zwevezele.

De Vlaamse regering liet alle Vlaamse gemeenten weten dat ze zelf mogen  
beslissen hoe de extra middelen worden ingezet. Midden juni stuurde onze afdeling 
een enquête naar de verenigingen om te peilen naar de financiële impact van de  
coronacrisis op hun werking. Kort daarna deed ook de gemeente dat. Fractieleider 
Pieter-Jan pleit ervoor dat alle middelen uit het Vlaamse steunfonds uitsluitend  
worden gebruikt voor het ondersteunen van onze verenigingen. Er moet snel  
duidelijkheid komen over de verdeelsleutel en de praktische kant van de zaak.

N-VA schenkt cheque aan MUG-heli
N-VA Wingene-Zwevezele heeft tijdens De Warmste Week van Studio Brussel 573 euro opgehaald door chocoladerepen te  
verkopen op de markten van Wingene en Zwevezele. Dat bedrag schonken we aan de MUG-helikopter van het Instituut  
Medische Dringende Hulpverlening (IMDH vzw) in Brugge.

Tijdens een bezoek aan de MUG-helikopter in Brugge overhandigde een 
deel van ons afdelingsbestuur het bedrag aan het IMDH. Daarnaast  
kregen we ook een rondleiding en uitleg bij de helikopter. “Ondanks de 
snelle reactietijd van MUG-ambulances, is onze West-Vlaamse MUG-heli 
van onschatbare waarde”, weet gemeenteraadslid Pieter-Jan Verhoye.  
“De helikopter deed dit jaar al verschillende interventies in onze gemeente. 
Daarom dragen we met deze actie ons steentje bij om de heli in de lucht te 
houden.”

 Een delegatie van het bestuur overhandigt de symbolische enveloppe  
(van links naar rechts): Romain Vercauteren, Marie-Rose Deryckere, Elke De 
Grande, gemeenteraadslid Marie-Christine Vandendriessche, piloot IMDH,  
gemeenteraadslid Pieter-Jan Verhoye, Bjarne Castelein en Gilbert Laforce.

Marie-Christine Vandendriessche
Gemeente- en BCSD-raadslid*
*BCSD = Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst
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Pieter-Jan Verhoye, 
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Toekomstig  
openbaar vervoer 
krijgt vorm
In de vorige legislatuur werd Vlaanderen 
onderverdeeld in 15 vervoerregio’s. De 
gemeente Wingene-Zwevezele is, samen 
met een aantal andere gemeenten uit de 
buurt, ingedeeld in de vervoerregio van 
Roeselare. Elke regio krijgt nu een  
gloednieuw regionaal mobiliteitsplan.

De N-VA ijvert nog steeds voor een 
performant openbaar vervoer. We staan 
overwegend positief tegenover het nieu-
we openbaar vervoersplan. Er zijn betere 
verbindingen naar Beernem, Sint-Jan, 
Ruiselede Aalter, Koolskamp en Roeselare.

Enkele puntjes van kritiek
We betreuren echter dat er in het  
nieuwe plan geen rechtstreekse verbinding 
is met het station van Lichtervelde en dat 
de frequentie laag blijft. Dat is een  
probleem voor onze Zwevezeelse scho-
lieren. Daarnaast heeft onze fractie ook 
blijvende aandacht gevraagd voor minder 
mobiele bezoekers aan onze woonzorgcen-
tra. Een geïntegreerde samenwerking met 
de minder mobiele centrale kan daar voor 
een oplossing zorgen.

Vertekend beeld belbussen
Wij staan wel positief tegenover de 
aanvullende vaste lijn Wingene – Bos-
kapel – Beernem, waarbij het mobipunt 
Sint-Jan ook bediend kan worden na 
reservatie. Ten slotte geven we nog mee 
dat we in navolging van onze enquête over 
mobiliteit in ons huis-aan-huisblad van 
december 2019, verder onderzoek hebben 
verricht bij onze inwoners. Daaruit blijkt 
dat er een vertekend beeld was inzake de 
ontvangen antwoorden over de belbussen. 
We onderstrepen graag dat de vroegere 
en huidige dienstverlening van de belbus-
sen, onder andere bij de woonzorgcentra, 
prima verloopt.

Eind juni werd het openbaar vervoerplan, 
mits de eerder vermelde opmerkingen, 
goedgekeurd op de gemeenteraad. Het 
plan zal in december 2021 in werking 
treden.

Geef evenementen alle kansen!
N-VA Wingene-Zwevezele was verheugd dat onze jaarlijkse kermis en 
avondmarkt konden doorgaan. We bedanken graag de organisatoren, 
de talrijke verenigingen, standhouders en bezoekers. 

Nu de herfst- en 
winterperiode voor 
de deur staat, doen 
we graag een warme 
oproep om gemeen-
telijke evenementen 
alle kansen te geven, 
ze maximaal (mits het 
respecteren van de 
coronamaatregelen) te 
bezoeken en er vooral 
van te genieten!

Jeugdwerk werkt
Het was lang afwachten, maar eind mei kregen alle jeugdverenigingen in Vlaanderen te horen dat hun zomerkampen toch  
konden doorgaan. Met een bubbel van maximum vijftig personen en een heleboel andere strenge voorwaarden, konden ook  
onze jeugdverenigingen dan toch op kamp vertrekken.

Die verliepen bijzonder goed, want van alle zomerkampen die vertrokken en terugkwamen, werd er geen 
enkele besmetting gemeld. N-VA Wingene-Zwevezele wil graag alle vrijwilligers, jeugdmedewerkers,  
animatoren … bedanken voor hun straffe inzet en de geslaagde zomer!

Bjarne Castelein, ondervoorzitter en lid jeugdraad

11-juli-actie
Net zoals vorig jaar trakteerde N-VA Wingene- 
Zwevezele inwoners die op 11 juli hun Vlaamse 
leeuwenvlag uithingen op een flesje ‘Vlaamsche 
Leeuw’-streekbier. Onze N-VA’ers gingen op de 
feestdag van de Vlaamse Gemeenschap van deur 
tot deur met een verfrissende beloning.

Onze bestuursleden waren al erg vroeg op pad 
in Wingene-Zwevezele. Waar de fiere Vlaamse 
Leeuw werd gespot, gingen we langs met een flesje 
tripel. “Met deze actie willen we de Vlaamse feest-
dag wat extra kleur geven en in de kijker zetten”, 
zegt fractieleider Pieter-Jan Verhoye. “Als afdeling 
zijn we verheugd dat er zeker driemaal zoveel 
vlaggen waren in vergelijking met vorig jaar.”
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Hebt u een
goed idee en wiltu mee de handen uitde mouwen steken? 
Mail dan naar meerbos@vlaanderen.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse 

Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuur-

verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.

• erkent Zuhal 168 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 427 hectare 

natuurreservaat toegankelijker,

• kwam er in samenwerking met Natuur en Bos en het AZ Sint-Lucas een eerste wachtkamer in 

de natuur in de Steenbrugse bosjes, met bewegwijzerde wandellussen en talrijke rustbanken,

• kocht Vlaanderen het Blauwhuispark in Izegem, een van de mooiste natuurparken,

•  beschermde Zuhal 237 hectare polders als Vlaams Ecologisch Netwerk.

122 
miljoen

euro budget

4.000 ha
effectief extra bos

tegen 2024

20.000 ha
extra natuur

onder natuurbeheer

In de provincie West-Vlaanderen ...

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije 
jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.” 

“

Samen maken we West-Vlaanderen groenerSamen maken we West-Vlaanderen groener
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