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Onlangs las ik in de krant dat de 
jeugdraad van Wingene en Zweve-
zele gratis oordopjes zal uitdelen op 
fuiven en festivals. Een lovenswaardig 
initiatief ware het niet dat dit wel de 
symptomen bestrijdt maar niet de 
oorzaak wegneemt. 

Gehoorschade bij de jeugd voorkomen, 
maar ook bij alle andere bevolkings-
groepen, is een item dat  geregeld 
in de pers opduikt. De kern van het 
probleem ligt is niet het (al dan niet) 
dragen van oordopjes, maar dat de 
bestaande reglementering over het 
maximum aantal decibels op fuiven 
niet altijd gerespecteerd wordt. En 
niet alle aanwezigen zullen oordopjes 
gebruiken.

Daarom deze oproep aan DJ’s, 
organisatoren van fuiven, festivals  
en andere feestelijkheden: houd het 
geluidsniveau voor de aanwezigen 
aangenaam. Muziek moet niet altijd de 
grenzen van het maximaal toegestane 
niveau opzoeken. Als er ook nog een 
woordje kan gepraat worden zonder 
te moeten schreeuwen zullen velen u 
dankbaar zijn.

En ook nog dit: niets is gratis, ook 
oordopjes niet.

Gilbert Laforce 
Voorzitter N-VA Wingene 
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Een speelstraat inrichten is meer dan alleen een nadar-
afsluiting met een aangepast verkeersbord op een willekeu-
rige plaats in de gemeente dumpen.  Speelstraten moeten 
gekozen worden in functie van de veiligheid van de 
kinderen en een minimum aan overlast voor de bewoners.  
Goede plaatsen hiervoor kunnen onder andere woonerven, 
opengestelde speelplaatsen van scholen of doodlopende 

straten zijn, in elk geval ver weg van drukke parkings en 
zwaar doorgaand verkeer. Ook een minimum aan toe-
zicht van een verantwoordelijke volwassene zouden tot de 
vereisten moeten behoren. Wij dringen er bij de gemeente 
op aan te stoppen met dit nattevingerwerk en duidelijke 
voorwaarden voorop te stellen.

In het voorjaar besliste de meerderheid van Wingene om enkel de wettelijk voorziene vermeldingen in de 
verslagen van zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad op te nemen. Dit beperkt zich tot de resultaten van 
de stemming rond behandelde voorstellen. Opmerkingen en eventuele aanvullingen van de oppositie komen 
niet meer aan bod. Dat mondt uit in een eenzijdige benadering. Wij betreuren deze aanpak die uiteindelijk een 
verschraling van het democratisch principe betekent.

MEERDERHEID BEPERKT GEMEENTELIJKE VERSLAGEN 

TOT MINIMUM

Bert is burgemeester van Izegem en volgt in het 
Vlaams Parlement vooral mobiliteitsdossiers op. 

“Vanuit mijn achtergrond als burgemeester kaart 
ik ook de bezorgdheden van lokale besturen aan in 
Brussel”, zegt Bert. “Ik denk dan aan de toekomst 
van onze OCMW’s en de provincies of de financi-
eel moeilijke situatie van vele besturen.”

Economische dossiers zijn dan weer een kolfje naar 
de hand van Axel. “Vanuit mijn verleden bij Unizo 
wil ik verandering teweegbrengen voor (jonge) 
ondernemers”, zegt hij. “Als voorzitter van de  
commissie Economie en lid van de  commissie 
Ruimtelijke Ordening kan  ik me volledig inzet-
ten voor de ontwikkeling van onze economie en 
welvaart in Vlaanderen. 

Zo kunnen we meer ademruimte geven aan jonge 
opstartende ondernemers, maar ook bestaande 
bedrijven de kansen en ruimte geven om te blijven 
investeren en groeien.”

Twee dertigers  
in het Vlaams  
Parlement

Vlaams Parlementslid Bert Maertens bezocht op woensdag 20 mei samen met N-VA Wingene de  wekelijkse markt.

“We zijn een toegankelijke partij en willen 
horen wat er leeft bij de Wingenaar. Daarom 
bezochten we vandaag de markt. Daar houden we de vinger aan de Wingense pols”, aldus Bert Maertens. “We deelden hierbij chocolaatjes 
en bloemen uit aan de markt-bezoekers”, vult Gilbert Laforce, 
voorzitter van 
N-VA Wingene, 
aan. “Ook in de 
toekomst willen 
we de markt regel-
matig  
bezoeken.”

MARKTBEZOEK WINGENEZwaar vervoer door de dorpskern 
jagen is niet meer van deze tijd. Maar 
na meer dan twintig jaar bestuur is 
er nog steeds geen afdoende oplos-
sing in zicht. Door het centrum van 
Zwevezele en Wingene denderen nog 
dagelijks zware vrachtwagens en 
landbouwvoertuigen.

Het centrum van Zwevezele – met de scholen in de onmiddellijke omgeving 
– is een druk verkeersknooppunt dat alvast voor een groot deel zou kunnen 
ontlast worden door het verkeer richting Torhout en Lichtervelde via de  
Heulstraat te sturen. Dat dit een verbreding van de Heulstraat nodig maakt, 
mag geen belemmering zijn om het centrum veiliger te maken.

In het centrum van Wingene werd enige tijd geleden al een verbod voor zwaar 
verkeer ingesteld voor verkeer komende vanuit de Beernemstraat. Sinds kort 
staat er nu ook een tijdelijk verbodsbord voor het verkeer komende vanuit de 
richting Tielt. Het verkeer in het centrum van Wingene is hiermee een heel 
stuk geluwd en veiliger geworden. Wij zijn voorstander om deze regeling  
permanent door te voeren en het zwaar vervoer volledig te sturen via de  
H. Sacramentstraat en de Beernemstraat.  We merken trouwens dat diverse  
bestuurders het bord verboden rijrichting voor vrachtwagens van meer dan 
3,5 ton aan hun laars lappen en toch door het centrum rijden. Enige extra  
controle bij wijzigingen in de verkeerssituatie is misschien aangewezen.

Dit zijn wellicht geen ideale oplossingen maar ze kunnen bijdragen aan de veilig-
heid van de kinderen, voetgangers en fietsers in de centra.

VEILIGER VERKEER Het is geen geheim dat de N-VA een koele minnaar is 
van het provinciale niveau. Als partij ijveren we voor 
een duidelijker afgebakend politiek landschap, met 
meer bevoegdheden voor het gemeentelijk niveau en 
streekoverleg. Onder impuls van minister Homans is 
alvast een eerste grote stap gezet. Materies zoals sport, 
cultuur en welzijn worden van de provincie naar Vlaan-
deren of de steden en gemeenten overgeheveld. Zij krij-
gen ook geld om dat nieuwe beleid te voeren. Bij de 
provincie blijven nog economie, ruimtelijke ordening 
en toerisme. Het provinciaal niveau blijft dus, tot nader 
bericht, wel belangrijk voor onze gemeentes en inwoners.

Rik Buyse: “Als lid van de commissies Landbouw, Water-
beleid en Infrastructuur, Economie en Streekontwikkeling 
volg ik alle dossiers voor de provincie en onze streek in het 
bijzonder. Ook ruimtelijke ordening volg ik van nabij op, 
waarbij ik me onder meer al liet horen over de voorschriften 
voor Slachthuis Tielt en de aankoop van het gebouw IJzer-
dijk in Diksmuide. De oppositie kon daar aantonen dat de 
provincie bijna een kwart miljoen te veel betaald heeft.”

Machteld Vanhee: “Nog niet zo lang geleden kon ik mij 
inzetten voor de gemeenschap en de jeugd in het bijzonder 
als Chiroleidster en medewerker van de Jeugdraad. Het 
omgaan met mensen, anderen helpen en ondersteunen 
heb ik ook daar geleerd. Een verlengstuk van deze inzet 
heb ik gevonden als OCMW-raadslid en provincieraads-
lid. Beide mandaten zijn een hele uitdaging en vragen een 
niet te onderschatten inzet. Maar ik doe het graag omdat 
het ook u aanbelangt. De zaken waarvoor ik opkom, zijn 
sport, personeel en onderwijs. Ook de werking van ons 
provinciaal onderwijs volg ik op de voet, net als cultuur 
en welzijn.”

Provincie West-Vlaanderen: 
een nieuw verhaal  
dient zich aan

Johan De Poorter, Gilbert Laforce,  

Jorgen Deman, Marie-Christine  

Van den Driessche en Bert Maertens  

op de markt van Wingene.

Vlaamse volksvertegenwoordigers  

Axel Ronse en Bert Maertens.

Provincieraadslid Rik Buyse
Schepen in Wielsbeke, bevoegd voor 

Financiën, Lokale Economie en Ordening 

rik.buyse@west-vlaanderen.be

Provincieraadslid Machteld Vanhee

Leerkracht buitengewoon secundair onderwijs

OCMW-raadslid in Meulebeke

machteld.vanhee@west-vlaanderen.be

Deze zomer maakte de gemeente opnieuw een pijnlijke 
keuze bij het inrichten van speelstraten. Werden de  
voorbije jaren al straten met doorgaand verkeer  
gedeeltelijk afgesloten, dan schoot de meerderheid deze 
zomer de hoofdvogel af met de locatie aan de ingang  
van het kerkhof vlak aan de drukbezochte parking aan  
het zwembad langs de Beernemstraat.

Mocht u vragen hebben omtrent deze thema’s, aarzel dan niet om ons te contacteren via bert.maertens@n-va.be of  
axel.ronse@n-va.be. Wij staan klaar om jullie persoonlijke vragen op te volgen en te beantwoorden.

Een vraag? Een suggestie?

Indien je als inwoner van Wingene een vraag hebt over 

provinciale materie of zaken in je gemeente, aarzel niet 

contact op te nemen met Machteld of Rik.

Speelstraten: visie in plaats van willekeur, graag!
Axel Ronse en Bert Maertens, twee jonge

dertigers, vertegenwoordigen onze streek

in het Vlaams Parlement.
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Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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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