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Betere bescherming 
tegen inbraak
Wingene-Zwevezele is een goed 
gelegen gemeente. In een grens- 
provincie, dichtbij enkele  
centrumsteden, vlakbij een  
autosnelweg en belangrijke  
verbindingswegen. Dat heeft  
veel voordelen, maar ook enkele  
nadelen. Een gemeente die goed 
verbonden is, heeft het nadeel dat 
er veel vluchtwegen nabij zijn. 

Recent was onze gemeente dan ook  
terug slachtoffer geworden van inbraken. 
Misschien heeft u toen ook de politielicht-
kranten gezien, aan de invalswegen van 
onze gemeente, met de boodschap: ‘Iets 
verdacht gezien? Bel 101.’

De N-VA verwelkomt het initiatief van 
deze lichtkranten aan onze invalswegen en 
pleit voor meer actie. Deze problematiek 
aanpakken, is geen sinecure. Maar de 
sondanks stellen wij u graag enkele  
concrete en bewezen maatregelen voor:

  Camera’s met nummerplaatdetectie aan 
de invalswegen

  Extra steun vanuit de gemeente om uw 
woning te beveiligen tegen inbraak

  Extra coördinatie vanuit de gemeente 
en politiezone voor diefstalpreventie

Is elke maatregel afdoende? Nee. Maar 
deze maatregelen zijn concreet, efficiënt en 
verhogen de pakkans van inbrekers.  
Daarom pleit de N-VA om deze voorstel-
len zo snel mogelijk in gebruik te nemen. 
N-VA Wingene-Zwevezele gaat voor een 
veilige gemeente.

Tempus fugit

Tempus fugit, de tijd vliegt. 
Alweer een jaar dat op zijn einde 
komt. Voor onze afdeling is het 
alvast interessant geweest, want 
we namen enkele belangrijke 
beslissingen in 2016. 

Zoals u misschien al weet komt 
N-VA Wingene-Zwevezele in 2018 
op met een eigen lijst. De reacties 
van onze inwoners waren zeer 
bemoedigend en we kijken alvast 
uit naar volgend jaar.

We gaan verder op dat elan. 
2017 wordt een echt boerenjaar 
voor N-VA Wingene-Zwevezele. 
We mochten al nieuwe leden en 
kandidaten verwelkomen. 

Het N-VA-verhaal, om een  
waardig en inhoudelijk alternatief 
te bieden in onze gemeente, slaat 
aan. Vanaf volgend jaar stellen we 
onze kandidaten dan ook graag 
aan u voor.

Maar laat ons eerst focussen 
op gezellige en welverdiende 
eindejaarsfeesten. Wij wensen u 
alvast een zalig kerstfeest en een 
gelukkig nieuwjaar!

Gilbert Laforce
Voorzitter

Samen klinken op  
het nieuwe jaar!
Om het nieuwe jaar goed te starten slaat  
N-VA Wingene-Zwevezele de handen in elkaar 
met N-VA Ardooie-Koolskamp voor de nieuw-
jaarsreceptie. U bent van harte uitgenodigd op 
21 januari 2017 om 19.30 uur in Zaal Damberd 
(marktplein 11) in Zwevezele. Gastspreker is 
Kamerlid An Capoen uit Brugge. Wij bieden u 
graag een glas en een versnapering aan op deze 
avond en kijken alvast uit naar uw komst!

N-VA Wingene-Zwevezele wenst  
iedereen prettige eindejaarsfeesten!
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Rusthuis Amphora: mooi, niet praktisch
Het nieuwe rusthuis Amphora in Wingene is een mooi gebouw in een mooie omgeving. De kamers zijn ruim 
en luchtig. N-VA stelt zich wel enkele pertinente vragen over veiligheid, financiële en praktische aspecten. 
Want er zijn zaken die het functioneren voor bewoners en personeel moeilijker maken. 

Minimale aanpassingen voor 
maximale veiligheid
Veiligheid in een rusthuis is prioritair. 
We betreuren dat er geen antislipstroken 
voorzijn zijn in de douches. Geen antis-
lipzones verhoogt de kans op vallen. Dat 
zijn geen ideale omstandigheden voor 
oudere inwoners. Over de inrichting van 
de kamer is onvoldoende nagedacht. 

Niemand kan aan de kastjes tegen het 
plafond zonder een ladder te gebrui-
ken en de plaats om kleren te hangen 
is miniem. Nogmaals, voor oudere 
inwoners is dit verre van ideaal. Wat 
meer bergruimte in de breedte had het 
veiliger en praktischer gemaakt voor 
bewoners, personeel en familie. Een paar 
aanpassingen kunnen een groot verschil 
maken en het comfort en veiligheid voor 
iedereen verhogen.  Recent hebben we 
ook vastgesteld dat in sommige gangen 
de plafonds moeten worden ondersteund 
in dit splinternieuw gebouw. We blijven 
dit opvolgen.

Problemen badkamer
Ook in de badkamer zijn er problemen. 
Zo zijn er douches in een hoek geplaatst 

zonder derde wand. De helling is te klein 
en de afvoer kan het water niet vlot ge-
noeg verwijderen. Door die combinatie 
loopt de kamer al snel onder. Voor het 
personeel betekent dit telkens de kamer 
reinigen en droog maken. De bewoners 
maken dus weinig of geen gebruik van 
deze faciliteit. De badkamerkastjes zijn 
ook niet diep genoeg zodat er enkel fla-
cons en flesjes in passen. Handdoeken of 
washandjes kan men er niet in kwijt.

Betaalbaar?
Voor gehuwden, waarvan een partner 
hulpbehoevend is terwijl de andere  
partner nog de nodige zorg kan  
verstrekken, zijn er enkele flatjes  
voorzien. Dat is positief. Alleen  
ontbreken grote kamers voor echtparen 
die beide hulpbehoevend zijn. 

Nu moeten ze twee aparte kamers 
nemen en is de zorg voor deze mensen 
nagenoeg onbetaalbaar. N-VA Winge-
ne-Zwevezele stelt voor het gebouw uit 
te breiden met vijf kamers voor koppels 
die beiden zorg nodig hebben aan een 
betaalbare prijs. 

Afslanking provincie West-Vlaanderen krijgt vorm

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans legde de definitieve contouren vast van de 
afslanking van de provincies. “Met die hervorming willen we vooral bereiken dat de dienstverlening aan de 
burger beter, duidelijker en efficiënter wordt”, stelt de minister.
Minder mandaten
Slagkrachtig en efficiënt betekent ook 
minder mandaten. Daarom wordt bij de 
lokale verkiezingen van oktober 2018  
onder meer het aantal te verkiezen  
provincieraadsleden gehalveerd, van  
350 naar 175, en zullen er nog slechts 
vier gedeputeerden zijn in plaats van de 
huidige zes.

Minder bevoegdheden
Vanaf 1 januari 2018 mogen de provin-
cies ook niet langer persoonsgebonden 
bevoegdheden uitoefenen, zoals sport, 
jeugd, welzijn, cultuur, enzovoort. Het 
personeel en de infrastructuur worden 

overgedragen aan de Vlaamse of lokale 
overheid, met respect en de nodige  
garanties voor het personeel.

Geen belastingverhoging
Vlaanderen zal voortaan een deel van 
de provinciale belastingen overnemen, 
nodig om de overgehevelde taken rich-
ting Vlaanderen of de lokale besturen 
te financieren. Bovendien perkt het de 
provinciale fiscale bevoegdheid in en 
wordt die afgetopt. Zo kan deze operatie 
nooit leiden tot een belastingverhoging in 
Vlaanderen, in een van de vijf provincies 
of gemeentelijk.

Bestuurslid in de kijker:

Xavier De Laere heeft ondertussen al enkele jaren op de teller staan bij N-VA  
Wingene-Zwevezele. Bij de vorige bestuursverkiezingen werd hij herkozen als  
bestuurslid en nam hij met plezier de taak van penningmeester terug op.  
Professioneel maakt Xavier carrière als vastgoedmakelaar met vastgoedkantoor Surbuilt.

Xavier woont in de Keukelstraat in deelgemeente Sint-Jan.  
Dankzij de politieke standpunten van de N-VA werd hij gebeten 
door de politieke microbe. Onze penningmeester kan zich  
volledig vinden in de kordate aanpak en duidelijke visie van de 
moederpartij. In het weekend geniet Xavier ervan om als een 
echte Bourgondiër te tafelen met vrienden en familie. Door zijn 

beroep als vastgoedmakelaar heeft hij ook grote interesse in 
internationaal vastgoed. Het buitenland lonkt ook af en toe naar 
hem, want Xavier houdt absoluut van reizen. Over een andere 
reis gesproken: onze penningmeester ziet de weg naar 2018  
volledig zitten en zet ook graag zijn schouders onder ons project.

Xavier De Laere

Kruispunt Hille zorgt voor meer hinder
De heraanleg van het kruispunt Hille was een uitgelezen kans om het zwaar vervoer uit de dorpskern van 
Zwevezele te weren en een vlotte verkeersstroom te creëren. Alleen deed men het tegenovergestelde en  
veroorzaakt de heraanleg nog meer hinder dan voordien. Op deze plaats is er nochtans voldoende ruimte 
om een rotonde aan te leggen met plaats voor bushalte en parkeerplaatsen. Zo zou de veiligheid van het  
centrum en de scholen worden versterkt.

Door het verleggen van de as van de rijbaan en het plaatsen van 
verkeerslichten ontstaat net meer hinder. Zeker voor het zwaar 
vervoer, komende uit de Heulstraat, dat richting Kortrijk wil of 
naar de bedrijfsterreinen richting Wingene, Tielt of Beernem 
moet. Grote vrachtwagens verhinderen ongewild de vlotte 
doorgang van het verkeer richting Brugge-Kortrijk bij groen 
licht, omdat de strook om naar links af te slaan veel te kort is.

Een ruim rond punt had dit probleem verholpen. Wanneer men 
zwaar vervoer richting A17 door de Heulstraat laat rijden, kan 
het centrum van Zwevezele van het doorgaand verkeer ontlast 
worden. De veiligheid in het centrum en rond de scholen zou er 
sterk op vooruit gegaan zijn.

N-VA Wingene-Zwevezele wil meer inspraak van de burger bij 
deze projecten en een gezonde dosis boerenverstand!

“West-Vlaanderen gaat van 72 
naar 35 provincieraadsleden.  
Ook de provinciale subsidies  
worden vanaf 1 januari  
2019 onmiddellijk  
gehalveerd. Dit zal  
jaarlijks een besparing  
van 1 miljoen euro  
opleveren.” 
Fractievoorzitter  
Kristof Pillaert
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /


