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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

WINGENE-ZWEVEZELE

Prettige feestdagen

Het is weer zover, het einde van het 
jaar nadert. Uw kinderen genieten 
van een welverdiende vakantie en 
wellicht viert u samen met familie 
en vrienden feest. We wensen u het 
allerbeste toe voor het nieuwe jaar. 

Maar het komende jaar zal niet voor 
iedereen vlekkeloos verlopen. Soms 
gaat er eens iets mis: een ongeval, 
een acuut gezondheidsprobleem … 
Dan is het belangrijk om er snel bij  
te zijn. Daarom vindt de N-VA het  
belangrijk dat de MUG-heli uit Brug-
ge in de lucht blijft. Helaas halveerde 
het gemeentebestuur in 2015 de  
subsidies voor de heli. 

Daarom sporen wij zowel binnen als 
buiten onze gemeente iedereen aan 
om de MUG-heli te steunen. Tijdens 
De Warmste Week verkoopt onze 
afdeling chocolade ten voordele van 
de heli. Ik roep u allen op om van 
die gelegenheid gebruik te maken 
en zo uw steentje bij te dragen voor 
de MUG-heli. U kunt de chocolade 
online aankopen via onze website 
www.n-va.be/wingene.

Alvast een dikke dankjewel en onze 
beste wensen voor een voorspoedig 
2020!

Gilbert Laforce
Voorzitter  
N-VA Wingene- 
Zwevezele

Meer bussen nodig in 
Wingene-Zwevezele

Voor N-VA Wingene-Zwevezele is mobiliteit een prioriteit. Ondanks de 
maatregelen van De Lijn, rijden er in onze gemeente nog altijd te weinig 
bussen. De vele pendelaars in onze gemeente verdienen beter.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkie-
zingen was openbaar vervoer een belangrijk 
programmapunt en dat is het voor de N-VA 
nog steeds. Intussen heeft De Lijn al maat- 
regelen genomen door langere bussen in te 
zetten en één extra bus in te leggen van  
Torhout naar Wingene. 

“Een goede zaak, maar daarmee is het  
probleem nog niet opgelost. Een groot aantal 
mensen geraakt nog altijd niet op tijd op zijn 
bestemming door een tekort aan bussen”,  
zegt ondervoorzitter Bjarne Castelein.

Ruim 9 op de 10 inwoners wil meer bussen
Dat blijkt ook uit een enquête die Bjarne zelf 
op touw zette. 93,3 procent van de deelnemers 
wil meer bussen in de gemeente. Heel wat 
mensen willen meer bussen naar Lichtervelde, 
maar er is ook veel vraag naar meer bussen 
richting Beernem. Vaak gaat het om inwoners 
die naar hun werk of school pendelen in  
Beernem, Lichtervelde of Tielt. 

Vooral naar Beernem en Lichtervelde rijden 
er te weinig bussen. Op vier van de vijf week-
dagen vertrekken er maar drie bussen vanuit 
Torhout naar onze gemeente. Ook vanuit 
onze gemeente rijden er maar drie bussen via 
Lichtervelde naar Torhout, die bovendien alle-
maal op een tijdspanne van amper 9 minuten 
in onze gemeente halt houden. Wie vroeger 
of later naar het station van Lichtervelde of 
Torhout wil vertrekken, zoekt dus het best  
een alternatief. 

 
 
 

Ook de lijn Wingene-Beernem schiet helaas 
tekort. Maar twee bussen per dag vertrekken 
vanaf de omgeving van het station van  
Beernem naar Wingene. 

Op de belbussen kunnen onze inwoners ook 
niet rekenen. Volgens de ondervraagden  
komen de belbussen meestal veel te laat of 
zelfs helemaal niet. Vooral reizigers naar 
WZC Amphora in Wingene zijn op die  
belbussen aangewezen. 

Pendelaars niet in de kou laten staan
Voor de N-VA moet het anders. Wingene- 
Zwevezele moet beter bereikbaar worden,  
zodat iedereen vlot op zijn bestemming ge-
raakt. “We zijn blij met de maatregelen die  
al genomen zijn, maar extra onder- 
handelingen met De Lijn zijn nodig. Er moeten 
meer bussen naar de stations rijden, zodat 
onze pendelaars niet in de kou blijven staan”, 
besluit Bjarne Castelein.

Onze inwoners zijn zelf vragende partij voor meer bussen 
in de gemeente.

Fijne kerst en 
prettig eindejaar



wingene@n-va.be

Met een kort interview stellen we graag onze ondervoorzitter Bjarne Castelein aan u voor. 

De provincie West-Vlaanderen verdeelt 10 000 zakjes gratis 
bloemenzaad. Dat doet ze voor het negende jaar op rij.  
Provincieraadslid Johan De Poorter uit Meulebeke wil de 
actie uitbreiden.

Kan je jezelf even voorstellen, Bjarne?
“Natuurlijk. Ik ben Bjarne, 19 jaar. Ik studeer Grafische en  
Digitale Media aan de Arteveldehogeschool in Gent. Mijn middel- 
baar diploma haalde ik aan het Sint-Vincentiusinstituut in Torhout. 
Ik ben ook lid van Jong N-VA UGent, samen met Elke De Grande 
die ook bestuurslid is van N-VA Wingene-Zwevezele.”

Hoe ben je in de politiek terechtgekomen?
“Ik ben al van jongs af aan geïnteresseerd in politiek. Vorig jaar 
was ik de jongste N-VA-kandidaat bij de gemeenteraads- 
verkiezingen en sinds eind vorig jaar zit ik ook in de jeugdraad 
van Wingene-Zwevezele. 

Als rasechte Zwevezelenaar ben ik ook heel actief in het gemeen- 
schapsleven van onze gemeente. Ik ben animator bij de jeugd-
dienst van de Christelijke Mutualiteit Kazou. Kinderen de vakantie 
van hun leven bezorgen, vind ik heerlijk. Daarnaast werk ik ook 
achter de schermen mee in verschillende comités.”

Op welke beleidsthema’s leg jij je toe?
“Ik zet mij graag in voor jeugd en cultuur. Als jongere ben ik 
vaak aangewezen op het openbaar vervoer. Dat er te weinig  
bussen zijn in onze gemeente, weet ik dus uit eigen ervaring. 
Daarom wil ik er graag mee voor zorgen dat er extra bussen 
komen.”

Inwoners krijgen cadeautje op 11 juli
11 juli is een hoogdag voor alle Vlamingen, ook in Wingene- 
Zwevezele. Onze bestuursleden gingen op de Vlaamse  
feestdag op pad met een lekkere attentie voor iedereen die een 
Vlaamse vlag liet wapperen: een verfrissend flesje Vlaamsche 
Leeuw-bier. Volgend jaar mag u een nieuwe actie verwachten.

Samen ontbijten
Het ontbijt dat onze afdeling in oktober organiseerde kon op 
veel belangstelling rekenen. De sfeer was heel gezellig.  
Volgend jaar zorgen we opnieuw voor ontbijt. Iedereen is 
alvast welkom! 

“Vorig jaar zat de provincie al na één maand door de voorraad. Er zijn 
dus meer zakjes nodig. Daarnaast pleit de N-VA voor een bijenhal en een 
bloemenweide in elk provinciedomein.”

Bestuurslid in de kijker: Bjarne Castelein

N-VA Wingene-Zwevezele in beeld

Provincie helpt bijen

Provincieraadslid Johan De Poorter 
wil dat de provincie nog meer actie 
onderneemt voor de bijen.

• Ondervoorzitter bij N-VA     

 Wingene-Zwevezele

•  Lid van de jeugdraad   

Wingene-Zwevezele

• Bestuurslid bij Jong   

 N-VA UGent

• Animator bij Kazou   

 Brugge

2



www.n-va.be/wingene

N-VA Wingene-Zwevezele hecht veel belang aan uw mening als inwoner. Hebt u een opmerking, een  
suggestie, een vraag? Laat het ons zeker weten. Hier onze contactgegevens:

De European Disability Card is er 
N-VA Wingene-Zwevezele stelde vorig jaar voor om de  
European Disability Card (EDC) te erkennen en in te voeren in 
onze gemeente. Dat is een kaart die de toegang van personen met 
een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert. 
Wie de kaart kan voorleggen, heeft recht op voordelen bij  
allerhande ontspanningsactiviteiten. Ons voorstel kreeg  
navolging en de EDC-kaart is ondertussen ook in onze  
gemeente van kracht. 

Alle bestaande acties voor personen met een beperking  
worden gebundeld onder de EDC-koepel en er komen twee 
nieuwe acties. Tegelijk zal de gemeente alle lokale verenigingen 

aansporen om ook acties of voordelen uit te werken. Dankzij  
de EDC kunnen ook inwoners met een beperking weer iets  
makkelijker deelnemen aan het lokale gemeenschapsleven.  
Het resultaat van een constructieve samenwerking in de  
gemeenteraad, over de partijgrenzen heen!

Ruiseledesteenweg wordt aangepakt
Dankzij het regeerakkoord van de Vlaamse Regering komt er 
extra geld naar de gemeenten. Daarom herhaalde N-VA  
Wingene-Zwevezele onlangs het voorstel om de  
Ruiseledesteenweg aan te pakken. Fractievoorzitter Pieter-Jan 
Verhoye kreeg een primeur van het gemeentebestuur: de  
aansluiting op het vernieuwde stuk van de Ruiseledesteenweg 
komt er nog deze bestuursperiode. Goed nieuws voor de  
omwonenden, en meteen ook het einde van de talloze  
omgekantelde vrachtwagens op de Ruiseledesteenweg. 

Ledverlichting voor straatlampen
Ook ons plan om over te schakelen naar ledverlichting voor onze 
straatlichten krijgt uitvoering. Het gemeentebestuur sloot een 
overeenkomst met distributienetwerkbeheerder Fluvius.  

Fluvius koopt de verlichtings-
palen en armaturen van de 
gemeente en zal investeren in 
de overschakeling naar  
ledverlichting. Een grote stap 
vooruit dus voor een meer 
duurzame openbare  
verlichting. 

Wingene-Zwevezele wordt hartveiliger
De N-VA stelde voor om extra AED-defibrillatoren te voorzien en 
meer opleidingen te organiseren. Een AED-defibrillator is een toe-
stel om personen die een hartstilstand doen te reanimeren. Onder-
tussen kwamen er extra opleidingen voor verenigingen en inwoners 
om de toestellen te leren gebruiken. Raadslid Marie-Christine 
Vandendriessche voegde de daad bij het woord en volgde in juli  
ook een opleiding ‘reanimeren en defibrilleren’ bij het Rode Kruis. 
Extra AED’s zijn er voorlopig nog niet, maar we volgen het op. 

Meer aandacht voor zwerfkatten
Onze gemeente gaat in op het aanbod van minister Ben Weyts om 
twee gratis schuilhokken voor zwerfkatten te plaatsen. Gemeente- 
raadslid Marie-Christine Vandendriessche: “De afgelopen maan-
den kwamen er meer meldingen van overlast door zwerfkatten. 
Ondertussen is er een samen- 
werkingsovereenkomst tussen  
onze gemeente en dierenopvang-
centrum Blauwe Kruis in Brugge. 
En er is ook een nieuw meldpunt. 
De schuilhokken zijn ook toe- 
gekomen, dus hopelijk daalt de 
overlast voor onze inwoners snel.” 

Pieter-Jan Verhoye
Fractievoorzitter gemeenteraad
OCMW-raadslid

Ratelingestraat 16
8750 Wingene

pieterjan.verhoye@n-va.be
0498 76 71 01

Marie-Christine Vandendriessche
Gemeenteraadslid
OCMW-raadslid
Lid bijzonder comité sociale dienst

Balgerhoekstraat 104
8750 Wingene (Sint-Jan)

marie-christine.vandendriessche@n-va.be
0479 52 98 55

N-VA-voorstellen worden realiteit

Uw gemeenteraadsleden
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


