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Veilig thuis in een welvarend Wingene-Zwevezele

Beste inwoner,

De verkiezingen naderen met rasse schreden. We merken tijdens onze contacten met de inwoners dat iedereen wel curieus aan het wor-
den is. We zitten op schema met onze lijst en programma en binnenkort lichten we een tipje van de sluier. Hou dus onze facebookpagina 
in de gaten => like of volg N-VA Wingene-Zwevezele voor het laatste nieuws.

Zit u zelf nog met een vraag of heeft u een suggestie voor ons programma? Neem contact met ons op via onze facebookpagina of web-
site. We horen het graag van u!

N-VA wil straatlichten terug aan
Met het lichtplan van 2016 gingen heel wat lichten ‘s nachts uit in Wingene en Zwevezele. N-VA Wingene- 
Zwevezele wil het licht terug aan en lanceert haar voorstel: ledverlichting. “De N-VA wil stelselmatig de lichten 
in de gemeente vervangen door ledlampen. Zo kan de gemeente haar ecologische verplichtingen naleven en 
gaat het licht terug aan in Wingene en Zwevezele”, zegt ondervoorzitter Pieter-Jan Verhoye.

Het lichtplan werd ingevoerd om enerzijds CO2-uitstoot te ver-
minderen en was anderzijds een besparingsoperatie van onge-
veer 60 000 euro. Met deze beslissing kon de gemeente bijdragen 
aan de klimaatagenda van Parijs en het Burgemeesterconvenant. 
Maar in de praktijk veroorzaakt het doven van de lichten wel 
wat problemen. 

Op sommige plaatsen zie je geen hand voor ogen en fietsers 
zonder licht zijn onzichtbaar. Bovendien zorgt de duisternis voor 
onbehagen en een onveiligheidsgevoel. Een beleid ten dienste 
van de burgers houdt rekening met die opmerkingen. Sommige 
‘evidente’ tussenoplossingen leveren in de praktijk net meer pro-
blemen op. Zo is het mogelijk om slechts de helft of om op som-
mige plaatsen de lichten te laten branden, maar de donkere gaten 
die hiermee gecreëerd worden zijn voor fietsers en voetgangers 
veel onveiliger dan volledige duisternis.

Toekomstgericht investeren
N-VA Wingene-Zwevezele houdt de vinger aan de pols. Tijdens 
contacten met de inwoner en massale reactie op social media, 
merken we dat er heel wat animo is rond dit thema. Daarom 
wil N-VA de lichten terug aan met ledverlichting. Door stelsel-
matig te financieren in ledverlichting zal het licht terugkeren in 
onze gemeente. Dat vraagt een serieuze investering, maar deze 
beslissing zal zich snel terugverdienen. De gemeente heeft in het 
verleden reeds een kleine stap in de goeie richting gedaan inzake 

ledverlichting (lichten de Alk, omgeving Amphora), maar dit 
moet veel intensiever en sneller gaan.

De toename van verkeer en flexibele uurroosters vraagt om 
meer veiligheid. ’s Nachts gaat dit vooral om zichtbaarheid. Die 
zichtbaarheid komt nu in het gedrang door delen van het ver-
lichtingsnet te doven. Met ledverlichting kan de gemeente twee 
vliegen in één klap slaan. Er wordt op termijn zowel bespaard als 
geïnvesteerd in veiligheid, want de lampen kunnen in de nacht 
blijven branden.

De N-VA heeft een           voor Wingene-Zwevezele 
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Geld voor fietspad Wingene-Beernem
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft budget vrijgemaakt om de rioleringen en het 
fietspad Wingene-Beernem te realiseren. De goedkeuring en vastlegging van het financiële aan-
deel van het Agentschap Wegen en Verkeer is onlangs gebeurd. Wegeniswerken kunnen starten 
wanneer de vier partners in dit dossiers groen licht geven. Dat zijn AWV, gemeente Wingene, 
Aquafin en VLM. 

N-VA Wingene-Zwevezele volgt dit dossier al een tijdje 
op en onderhoudt contact met het kabinet. “We horen 
bij de inwoners dat de werken zo snel mogelijk moeten 
starten. We begrijpen de gevoeligheid van dit dossier 
en hebben daarom reeds in het verleden extra fietsvei-
ligheidsmaatregelen kunnen binnenhalen. We blijven 
ijveren om maximaal in te zetten op fietsveiligheid”, zegt 
ondervoorzitter Pieter-Jan Verhoye. 

Toegankelijk blijven
In 2018 zal er gewerkt worden aan fase 1 van het fiets-
pad. Dat is het stuk tussen Wingene en de Blauwhuis-
straat. De eerste fase van de werken zal gebeuren tussen 
de Gravestraat en de kerk van Wildenburg. Omdat het 
over zeer grote werken gaat, heeft de N-VA oog voor 
de inwoners en de horeca. Wettelijk gezien moeten de 
horecagelegenheden tijdens de werken veilig toegankelijk 
blijven voor fietsers en voetgangers langs het tracé van de 
werken. Tijdens de weekends en vakantieperiodes moet 
de opdrachtnemer de toegankelijkheid ten allen tijde 
garanderen.

“De werken zullen weldra beginnen, waarschijnlijk begin 
najaar 2018. We hopen dat de gemeente vlug zal samen-
zitten, zowel met de horeca als met de inwoners apart, 
om duidelijkheid te verschaffen over het concrete verloop 
van de werken”, besluit Pieter-Jan Verhoye.

Grote opkomst  
arrondissementele  
nieuwjaarsreceptie
Begin februari ging de nieuwjaarsreceptie van het 
N-VA-arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt door. N-VA 
Wevelgem was dit jaar onze gastheer in de Porseleinhallen. 
Meer dan 300 N-VA’ers, van Avelgem tot Wingene, teken-
den present. De speeches werden uitstekend verzorgd door 
gastheer Filip Daem, arrondissementeel voorzitter Johan 
De Poorter en Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Nutsvoorzieningen 
bij heraanleg  
dorpskernen 
Ondanks een gemeentebestuur dat bijna 30 jaar 
in het zadel zit, kunnen inwoners van afgelegen 
woongebieden nog altijd niet rekenen op aanslui-
ting van bepaalde nutsvoorzieningen. Sommige 
verder afgelegen woongebieden in Wingene-Zwe-
vezele beschikken anno 2018 nog steeds niet over 
alle basisvoorzieningen. Er zijn helaas in sommige 
delen van de gemeente onvoldoende inspannin-
gen geweest voor de uitbreiding en vernieuwing 
van de nutsvoorzieningen.

Zo is er bijvoorbeeld bij de heraanleg van de 
dorpskern Sint-Jan, voorzien voor 2018-2019, 
weinig aandacht voor de omgeving Platte Beurze, 
aan het einde van de Balgerhoekstraat. Nog steeds 
kunnen bewoners niet aansluiten op het aardgas-
net en komt er nog regelmatig vies bruin water 
uit de kraan. Ook bij de heraanleg van Sint-Jan 
vragen we het gemeentebestuur om de bekom-
mernissen en verzuchtingen van de inwoners mee 
te nemen in de plannen. 

Chocoladestokjes for Life
Net als vorige jaren steunde de N-VA 
ook dit jaar Music For Life van Studio 
Brussel. N-VA Wingene-Zwevezele 
deed uiteraard ook terug mee! Voor 
de Warmste Week van 2017 bundel-
den de provincies de krachten en 
steunden we niet één, maar wel twee 
goede doelen: vzw Hartekamp en vzw 
Zonnebloemblaadjes.

Samen hebben we een smak geld ingezameld 
door het verkopen van de chocoladestokjes. 
Met de afdelingen over heel  
Vlaanderen hebben we maar liefst 51 735,71 
euro ingezameld. We danken u hartelijk om 
ook op de markten van Wingene en Zwevezele 
een chocostick te kopen!

N-VA Wingene-Zwevezele  
wenst u alvast een  
deugddoende vakantie!



Wij zijn thuis in West-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in West-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend West-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend West-Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


