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Beste inwoners,
Zelfs nu de tweede golf van besmettingen,
ziekenhuisopnames en overlijdens langzaam
afneemt, zullen we toch de veiligheidsmaatregelen nog geruime tijd moeten volhouden.
Met de feestdagen voor de deur moeten we
koste wat kost de opstoot van een derde golf
voorkomen. Familiefeesten met Kerstmis vieren
we, conform de coronamaatregelen, beter in
besloten huiselijke kring en ook met Nieuwjaar
blijven we beter ver weg van druk feestgewoel.
De gevolgen van de crisis komen bij veel
mensen hard aan en de stijgende armoede en
eenzaamheid beginnen zwaar door te wegen.
Daarom een warme oproep aan de ngo’s om
niet alleen in het buitenland projecten voor hulp
op te zetten maar om ook in eigen land acties te
ondernemen om de meest zorgbehoevenden te
ondersteunen.
Binnen Europa was België de slechtste leerling
van de klas. De maatregelen waren too little en
too late. De sterke versnippering van bevoegdheden ligt aan de basis hiervan. Denk maar
aan het ﬁasco met de mondmaskers. En toch
blijven de oude krokodillen en hun dynastieën
zich vastklampen aan hun postjes. De Vlaamse
verzuchting naar zelfstandigheid wordt neerbuigend bekeken en verder afgedaan als populisme. Dit blijft vooralsnog een verdeeld land.
Nu 2021 voor de deur staat wens ik jullie veel
sterkte toe, goeie moed om vol te houden zodat
het komende jaar gezond en met meer vreugde
kan verlopen. Maak er het beste van voor u en
ons allen.
Zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!

Gilbert Laforce
Voorzitter

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 24 november.
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Steun onze
verenigingen!
Begin juni besliste de Vlaamse
Regering om 87 miljoen euro uit te
trekken voor lokale sport-, jeugd- en
cultuurverenigingen die door de
coronacrisis heel wat inkomsten zijn
misgelopen. Daarvan krijgt Wingene-Zwevezele 163.800 euro. N-VA
Wingene-Zwevezele wil dat dit geld
maximaal gebruikt wordt om onze
verenigingen financieel te steunen,
via een verhoging van de werkingstoelagen.
Het is nu aan het gemeentebestuur
om te beslissen hoe de middelen worden aangewend. Op 15 juni 2020 heeft
N-VA Wingene-Zwevezele een enquête gedaan bij de verenigingen. Het
gemeentebestuur heeft daarna ook
digitaal de verenigingen bevraagd.

80 % verenigingen heeft
ondersteuning nodig
De N-VA heeft op drie voorbije
gemeenteraden dit punt telkens op
de agenda geplaatst. De resultaten
van de gemeentelijke bevraging zijn
binnen en geanalyseerd. Enkele vaststellingen: 91 verenigingen hebben
deelgenomen aan de bevraging (32
sportverenigingen, 51 socio-culturele
verenigingen en 8 jeugdverenigingen). 94 % heeft activiteiten moeten
annuleren, 38 % had kosten aan de
geannuleerde reguliere activiteiten.
Jeugdverenigingen hebben heel wat
extra kosten moeten maken om hun
zomerkampen coronaveilig te kunnen
organiseren. 67 eenmalige of eenjaarlijkse evenementen werden afgelast
en dat had een zware impact op de
verenigingskas: meer dan 80 % zijn

Pieter-Jan Verhoye
getroffen door de afgelasting van een
evenement. Acht op de tien verenigingen gaven aan dat ze extra financiële
middelen kunnen gebruiken. De conclusies uit de gemeentelijke bevraging
zijn in lijn met onze bevraging van 15
juni.

Werkingsmiddelen verhogen
Bij het ter perse gaan van dit blad
worden de concrete voorstellen voor
de verdeling van de Vlaamse middelen nog verder uitgewerkt door het
gemeentebestuur. De finale verdeling
van de middelen zal geregeld worden aan het hand van een reglement dat wordt voorgelegd op de
gemeenteraad. De N-VA kaartte in
de gemeenteraad aan dat de coronacrisis onzekerheid meebrengt voor
onze verenigingen. Zij weten niet
wanneer of als hun activiteiten en/of
(één)jaarlijkse evenementen kunnen
doorgaan. Dat heeft ongetwijfeld een
zware impact op de verenigingskas.
Daarom pleit fractieleider Pieter-Jan
Verhoye dat de middelen uit het
Vlaams noodfonds maximaal moeten
gaan naar het financieel ondersteunen van onze verenigingen door hun
werkingstoelagen te verhogen, zodat
zij deze moeilijke periode kunnen
overbruggen.
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Strijd tegen sluikstorten opdrijven
Sluikstorten op het gemeentelijk grondgebied is een drieste praktijk en helaas een oud zeer. Fractieleider Pieter-Jan Verhoye
vroeg de cijfers op over sluikstorten in onze gemeente. Er werden in 2019 62 gevallen van sluikstorten geregistreerd. In 2020
waren dat 45 gevallen. Alle sluikstorten werden afgevoerd naar het recyclagepark: in 2019 werd hiervoor een totaal gewicht van
5 455 kg geregistreerd, in 2020 was dit 5 890 kg.
Helaas kon geen enkel van de aangetroffen sluikstorten leiden tot
de identificatie van de dader. Daarnaast werd in 2019 en 2020 de
zwerfvuilcamera ingezet. We stelden vast dat er voor zestien bestuurlijke vaststellingen met de camera's in 2019 en 2020 tot zes keer
toe geen GAS-boete werd uitgeschreven. Dat komt omdat in sommige gevallen de dader niet kan geïdentificeerd worden via gezichtsherkenning of omdat de nummerplaten van de wagens onvoldoende
leesbaar zijn op de beelden.
Op de gemeenteraad beklemtoonde fractieleider Pieter-Jan dat we
verder moeten inzetten op goede opvolging, het inzetten van camera’s en strikte handhaving. “Enkel door de pakkans te vergroten en
de vervuiler te laten betalen kunnen we de strijd tegen sluikstorten
winnen”, aldus Pieter-Jan.
De gemeente zal voor dit jaar de zwerfvuilcamera elf weken langer
inzetten ten opzichte van 2019.

in actie!
In het bestuur van N-VA Wingene-Zwevezele hebben we
nog twee studenten, die naast hun inzet op lokaal niveau
ook nog actief zijn bij studentenvereniging Jong N-VA
UGent. Deze Jong N-VA-afdeling is een Vlaams-republikeinse studentenvereniging verbonden aan Universiteit
Gent. De vereniging wil geïnteresseerden op een studentikoze manier wegwijs maken in het politieke leven.
Onze jongerenverantwoordelijke, Elke De Grande is er ab
actis (secretaris), en verzorgt de administratieve werking
van hun bestuur.
Onze ondervoorzitter, Bjarne Castelein, is er scriptor. Als Borluutverantwoordelijke is hij verantwoordelijk voor het verzamelen van teksten, beelden, vormgeving en uitgave van het Jong N-VA UGent-magazine ‘Den Borluut’. Zo publiceerde
hij midden november de eerste editie van dit magazine voor het academiejaar 2020-2021. Hij trok hiervoor alle registers
open, want Bjarne en Elke kregen de kans om Theo Francken te interviewen (foto).
Het volledige magazine kan je lezen op de website van Jong N-VA UGent (ugent.jongnva.be).
Daarnaast worden er ook evenementen georganiseerd: dit semester nodigden ze reeds Kamerlid Anneleen Van Bossuyt,
Jong N-VA voorzitter Viktor Rooseleer en Vlaams minister Matthias Diependaele uit op een van hun gespreksavonden.
Ben jij student in Gent en Vlaams-republikeins? Kom dan zeker eens langs bij de activiteiten van Jong N-VA UGent en
word lid!

wingene@n-va.be
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Een bijzondere bloem in tijden van corona
Wist je dat N-VA Wingene-Zwevezele een herborist in eigen rangen heeft? Gemeente-, OCMW, en BCSD-raadslid Marie-Christine Vandendriessche is een specialiste op het vlak van kruiden en
voeding. Ze geeft graag een gouden tip mee om onze weerstand te verhogen nu de winter voor de
deur staat.
“De Rode Zonnehoed" (Latijnse naam
Echinacea Purpurea L.) is niet alleen een
prachtige bloem die we vaak in de tuin zien
staan en en waar heel wat kruisbestuivers
zoals bijen, hommels en vlinders naartoe
worden getrokken. Ze is bovendien ook nog
een natuurlijke weerstandsverhoger. Wat
heel behulpzaam kan zijn in deze tijden van
corona. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we
de coronamaatregelen strikt moeten opvolgen,
maar deze bloem kan je een duwtje in de rug
geven”, aldus Marie-Christine.
Heb je Rode Zonnehoed in je tuin, kan je
deze tinctuur natuurlijk zelf maken.

Marie-Christine geeft graag de bereidingswijze mee:
• Werk met de verse plant of de verse wortel.
• Was deze grondig en snijd in stukjes van
ongeveer 2 cm.
• Breng deze in een glazen doorzichtige bokaal
en voeg de alcohol toe (bv. jenever) tot alle
plantendelen onder zitten. Zet dit vervolgens
een viertal weken op een zonnige, verlichte
en warme plaats voor een optimaal resultaat.
• Na vier weken, giet je alles door de filter en
giet je de vloeistof over in donkere flessen.
Bewaar dit op een koele donkere plaats. Op
die manier heb je je eigen tinctuur gemaakt.
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Samenstelling tinctuur:

Formule 1: 95 procent kruid, 5 procent wortel op alcohol 45° (form. .A.Vogel)
Formule 2: 100 procent wortel op alcohol van 45°
Verhouding : kruid / alcohol = 1/5
Oogsttijd: Form 1: volledige plant in de nazomer als de bloem bolvormig is , typische hoed-vorm (foto 2)
Form 2: wortel in het najaar voor het vriest of in het voorjaar (foto 1)
Gebruik:
Dosis volwassenen: Echinaforce Preventief: 3X 10 druppels /dag in half glas water / Curatief: 3X 25dr/
water
Dosis kinderen: Echinacea-tinctuur of Echinaforce de hoeveelheden halveren.
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Auteur: Herboriste Vandendriessche Marie-Christine. Vragen of meer info: 0479/52 98 55 of mc.vandendriessche@telenet.be

N-VA Kortrijk-Roeselare-Tielt kiest nieuw bestuur
De N-VA-leden van het arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt hebben donderdagavond een nieuw bestuur gekozen voor de
komende drie jaar. Ruim 170 leden zakten daarvoor af naar De Leest in Izegem. Het huidige bestuur werd met ruime meerderheid herkozen en kopman Pieter-Jan Verhoye werd met de meeste voorkeursstemmen verkozen als partijraadslid!
Johan De Poorter uit Meulebeke werd herkozen als arrondissementeel voorzitter. De Poorter is professioneel actief als medewerker
van Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse. Hij zal de komende jaren geflankeerd worden door Hein Depoorter (aankoopleider
in een groothandel voor vrachtwagenonderdelen) uit Izegem als
ondervoorzitter en Jorgen Deman (fractiemedewerker voor de
N-VA in het Vlaams Parlement) uit Zwevegem als arrondissementeel secretaris.
De leden verkozen ook acht partijraadsleden die zullen zetelen
in de nationale partijraad van N-VA. Pieter-Jan Verhoye uit
Wingene-Zwevezele werd verkozen met de meeste voorkeurstemmen. Zijn collega-raadsleden zijn Vicky De Rijcke (Dentergem),
Charlotte Bonte (Wevelgem), Hein Depoorter (Izegem), Martin
D'Haene (Lendelede), Chris Deneir (Roeselare), Rolf Caers (Ingelmunster) en Stijn 'Adhemar' Vandamme (Oostrozebeke).

www.n-va.be/wingene
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Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

014229

