
De beste leerling van de klas?
De federale regering, of de Vivaldioten zoals Jasmijn Walldorf ze noemt, beweert dat ze de beste leerling van de klas is. Maar in 
feite is België het rioolputje van Europa.

Met veel poeha beloven ze 200 miljoen 
voor de bossen in Congo en openen drie 
bijkomende asielcentra terwijl ze niet eens 
in staat zijn hun eigen bevolking, slacht-
offers van de overstromingen, behoor-
lijk op te vangen in deze aankomende 
winterperiode. Bij het bestrijden van de 
coronacrisis werd al heel wat geld verspild 
door verkeerde beslissingen en halfs-
lachtige maatregelen. Komt daar nu nog 
de klimaatcrisis waarbij ze onbetaalbare 
maatregelen vooropstellen en die vooral 
op de kap van de middenklasse zal te-
rechtkomen. Dan vraag ik mij af wanneer 
de groene en vooral linkse dictatuur zal 
stoppen. Gezinnen onthouden van aard-

gas terwijl ze nieuwe gascentrales willen 
bouwen is het toppunt van idiotie.

De doorsnee Vlaming wil inspanningen 
leveren voor het milieu maar wil vooral 
verzekerd blijven van  betaalbare basis-
behoeften zoals elektriciteit, water en gas 
zoals we dat in het verleden altijd hebben 
gekend. Het volgende gevaar waarvoor 
we ons moeten behoeden is de bedreiging 
van onze landbouwsector. We mogen 
ons niet volledig afhankelijk maken van 
import uit landen die niet eens dezelfde 
productieregels respecteren én de prijzen 
zullen opdrijven. Wat wij daarmee zou-
den winnen aan uitstootbeperking wordt 

dan tenietgedaan door het noodzakelijke 
transport. Indien ze Vlaanderen nog 
verder uitpersen, stevenen we af op een 
nieuwe maatschappelijke en financiële 
crisis zodat nog meer mensen afhankelijk 
worden van overheidssteun en subsidies. 
Stop dus met jezelf te bewieroken maar 
zorg dat we niet verder afzakken naar het 
niveau van een ontwikkelingsland.

Gilbert Laforce
Voorzitter 
N-VA Wingene-
Zwevezele

Bron van bruinoranje neerslag in Zwevezele blijft (voorlopig) een raadsel
In september werden onze inwoners opnieuw geconfronteerd 
met oranjebruine stofneerslag in Zwevezele. Het stof dwarrelt 
voornamelijk neer in de omgeving van de Pastorijstraat, Rup-
senstraat, Brokkelingstraat en Raveschootsveldstraat. De neer-
slag op voertuigen en tuinmeubilair is moeilijk afwasbaar. Vaak 

moet er een gespecialiseerde reinigingsfirma – met een stevig 
prijskaartje - ingeschakeld worden. De N-VA heeft deze proble-
matiek tijdens de gemeenteraad van oktober op tafel gelegd en 
het gemeentebestuur aangespoord om de bron van vervuiling zo 
snel mogelijk op te sporen. 

Geen gezondheidsrisico
Na een intense zoektocht van de gemeentelijke en Vlaamse 
diensten weten we dat de vervuiling afkomstig is uit een bepaald 
deelgebied van bedrijventerrein Hille-Zuid. Uit staalafnames 
blijkt dat het vooral over een uitstoot van metalen zou gaan. Het 
Agentschap Zorg en Gezondheid heeft bevestigd dat er wel geen 
gezondheidsrisico is voor omwonenden. 

Voorlopig is de neerslag gestopt. Dat is een goeie zaak. Maar tege-
lijkertijd kunnen er geen nieuwe stalen worden genomen en blijft 
de bron van de neerslag een mysterie. “We blijven dit met stip op-
volgen. Er moet duidelijkheid komen over wie deze neerslag heeft 
veroorzaakt. Het is belangrijk dat de gedupeerden snel en correct 
worden vergoed”, besluit fractieleider Pieter-Jan Verhoye.

N-VA-fractieleider Pieter-Jan Verhoye: “Er moet duidelijkheid 
komen over wie de vervuilende neerslag veroorzaakt, zodat de 
gedupeerden vergoed kunnen worden.”

Wingene-Zwevezele
wingene@n-va.be N-VA Wingene-Zwevezelewww.n-va.be/wingene
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Welkom, Nickolas!
Nickolas Degrande is het nieuwste bestuurslid van N-VA 
Wingene-Zwevezele. Hij is 20 jaar oud en woont in het 
prachtige Wildenburg. Hij is kok en maître van oplei-
ding (Ter Groene Poorte Brugge) en is ook gediplomeerd 
kinderbegeleider (CVO Scala, Brugge). Sinds november 
werkt hij als Community O�  cer voor Flanders’FOOD.

Het verenigingsleven zit in Nickolas zijn bloed want hij is 
actief in verschillende verenigingen. Zo zet hij als be-
stuurslid van ‘dE Mutse’ zijn schouders onder de werking 
van het jeugdhuis en zetelt hij in de Jeugdraad. Hij is ook 
fervent lid van de lokale tafeltennisclub van Wingene. 

Gebeten door Theo
Nickolas werd gebeten door de politieke microbe door een 
lezing van Theo Francken in Tielt en het lokale afdelings- 
en gemeenteraadswerk. Sindsdien groeide zijn interesse in 
de politiek en sloot hij zich aan bij N-VA. Hij houdt van de 
no nonsense-aanpak van onze partij. Hij staat alvast te po-
pelen om samen met het bestuur de afdeling verder te laten 
groeien. Met Nickolas heeft N-VA Wingene-Zwevezele een 
nieuwe kracht erbij die voluit gaat voor ons gemeentelijk 
project. 

Welkom, Nickolas!

Minister Ben Weyts investeert in 
Zwevezeelse scholen
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft het voorbije half jaar ste-
vig geïnvesteerd in onze Zwevezeelse scholen. Minister Weyts trok reeds 193.727 
euro uit voor de vernieuwing van de speelplaatsen van scholengemeenschap 
Driespan (scholen De Vlieger, De Regenboog en De Horizon). Daarnaast inves-
teert Ben Weyts ook 102 024,76 euro in de renovatie van de sportzaal van Vrije 
Basisschool De Vlieger tot een eigentijdse bewegingszaal.

Nickolas Degrande is nieuw lid van het N-VA-bestuur.

Airconditioning en 
ventilatiesystemen 
noodzakelijk in 
gemeentelijke gebouwen
Op de gemeenteraad van oktober hee�  N-VA-fractieleider 
Pieter-Jan Verhoye het belang van goeie airconditioning 
en ventilatie in onze gemeentelijke gebouwen aangekaart. 
“We moeten bijzondere aandacht hebben voor onze sport-
infrastructuur. Want in de zomerperiode kan het in de 
(sport)lokalen in de Tuimelaar snikheet worden. Daarnaast 
hee�  de coronacrisis ons aangetoond hoe belangrijk goeie 
ventilatie is”, aldus Pieter-Jan.

Daarom roept N-VA Wingene-Zwevezele het gemeentebestuur 
op om hier werk van te maken. Want een goeie ventilatie is – 
naast de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus – ook 
positief voor de volksgezondheid en zorgt ook voor een betere 
productiviteit.

Het gemeentebestuur plant daarom een doorlichting van de 
gebouwen en onderzoekt de mogelijkheden van gebouwenbe-
heersystemen om de verschillende systemen te centraliseren en 
te sturen. Zo kan via diverse parameters de werking van onder 
andere het ventilatiesysteem op afstand nagezien en bijgestuurd 
worden. Op deze manier kunnen defecten sneller worden 
opgemerkt en wordt de luchtkwaliteit constant gemonitord. 

Pieter-Jan Verhoye: “De coronacrisis heeft 
ons geleerd hoe belangrijk goede ventilatie is.”

wingene@n-va.be
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N-VA-voorstellen 
worden realiteit 

Beter vuilbakkenbeleid

Fractieleider Pieter-Jan 
Verhoye riep het 
gemeentebestuur op 
om het vuilbakkenplan 
op punt te zetten. De 
laatste maanden zijn 
er steeds meer mel-
dingen van zwerfvuil, 
hondenpoep en een 
groeiende vraag om 
vuilbakken te plaatsen 
bij (picknick)banken. 
Het gemeentebestuur 
zal daarom, samen 
met Mooimakers, werk 
maken van een beter 
vuilnisbakkenbeleid.

Extra noodwoning nodig in gemeente

Begin dit jaar vroeg gemeen-
te- en OCMW-raadslid Ma-
rie-Christine Vandendriessche 
om op korte termijn een tweede 
noodwoning te voorzien in onze 
gemeente. Het is voor personen 
in nood niet vanzelfsprekend om 
via de sociale verhuurkantoren 
of de privémarkt snel een woning te vinden. Daar-
naast werd de bestaande noodwoning in 2019 al veel 
gebruikt. In februari vond het gemeentebestuur dat er 
geen nood was aan een tweede noodwoning omdat de 
gemeente reeds beschikt over een noodwoning, een 
crisiskamer in WZC Amphora en er een beroep kan 
worden gedaan op het regionaal crisisnetwerk (CAW). 
Desalniettemin lanceerde de gemeente in september 
toch een oproep om een extra crisiswoning te vinden.

Breng SportKompas naar Wingene-Zwevezele

Op de gemeenteraad brak fractieleider Pieter-Jan 
Verhoye een lans om SportKompas te organiseren 
in onze gemeente. SportKompas is een oriëntatie-

tool die schoolkinderen 
van 8 tot 10 jaar helpt bij 
het kiezen van de juiste 
sport. Minister Weyts 
heeft 1,3 miljoen euro 
vrijgemaakt zodat in de 
komende vier jaar maar 
liefst 100 000 leerlingen 
hun ideale sport kunnen 
laten ontdekken. Het 
gemeentebestuur volgde 
ons voorstel en zet stap-
pen om SportKompas 
in samenwerking met 
onze scholen te kunnen 
organiseren.

Dure huisvesting sociale huisvestingsmaatschappij van de baan

In juni maakte gemeente-, OCMW- en BCSD-raadslid Ma-
rie-Christine Vandendriessche een vuist tegen de onverantwoord 
dure huisvestingplannen van IZI Wonen. De sociale huisves-
tingsmaatschappij wou om een kantoorruimte huren in het luxu-
euze Skyline Park voor bijna 10 000 euro per maand. Volgens 
Marie-Christine was het voorstel van deze dure huisvesting van 
de sociale huisvestingsmaatschappij onverantwoord en geven ze 
sociale huisvesting een negatieve connotatie. Wegens (bovenlokaal) 
N-VA-protest zijn de verhuisplannen in de koelkast gestopt.

 Gemeente- en OCMW-raads-
lid Marie-Christine Vanden-
driessche verzette zich met 
succes tegen de onverant-
woord dure huisvestingsplan-
nen van IZI Wonen. 

 Dankzij het voorstel van Pieter-Jan Verhoye 
organiseert de gemeente het SportKompas.

 Pieter-Jan Verhoye: “Maximaal 
inzetten op veilige fietsstallingen.”

Verenigingenfonds

N-VA Wingene-Zwevezele trok juni 2020 aan de kar voor het noodfonds voor 
sport-, jeugd- en socioculturele verenigingen. We pleitten voor een correcte verde-
ling en maximale, financiële ondersteuning van de verenigingen met dit fonds. In 
januari 2021 was het fonds een feit en steunde op vier pijlers: compensatie kosten 
voor geannuleerde activiteiten, onkosten zomerbubbelkampen, extra werkings-
subsidies in 2021 (50 %) en 2022 (25 %) en een impulssubsidie voor bestaande en 
nieuwe initiatieven. Dankzij het fonds kregen onze verenigingen een duwtje in de 
rug bij de heropstart van hun werking.

"Elke fiets die wordt gestolen, is er 
één te veel"

Fractieleider Pieter-Jan Verhoye 
hield op de gemeenteraad terug een 
pleidooi om maximaal in te zetten 
op veilige fietsstallingen. Daarom 
zal de gemeente in de komende 
jaren alvast 451 extra fietsbeugels 
installeren, waarvan 120 in 2021. 
Deze fietsbeugels zijn veiliger 
dan de bestaande fietsrekken en 
zullen ook minder beschadigingen 
aan fietsen aanbrengen. De extra 
fietsbeugels worden geplaatst op 
specifieke plaatsen zoals openbare 
gebouwen, sportinfrastructuur, het 
winkel- en marktgebied.

www.n-va.be/wingene
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.

014229


