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Laat van je horen!
De burgemeesters van Meulebeke, Pittem en Wingene kondigden eind juni aan dat ze de intentie hadden om 
‘meer samen te werken’. Wat dat nu juist betekent, is heel onduidelijk. Is dit een fusie? Een vrijwillige samen-
werking? Of een nieuwe intercommunale? N-VA Wingene-Zwevezele geeft hier graag wat toelichting bij.

Massale schuldverlichting
Bij een fusie is het doel efficiëntie, effec-
tiviteit en een grotere autonomie van de 
gemeente tegenover de andere overhe-
den. Momenteel zetelt onze gemeente 
in tal van intercommunales 
(samenwerkingsverbanden 
met nabije gemeentes). Deze 
tussenstructuren kosten 
geld, creëren postjes, zijn 
niet transparant en staan 
los van de controle van de 
gemeenteraad. 

Een fusie biedt daar een ant-
woord op: dure tussenstruc-
turen vallen weg, minder 
postjes, minder belastingen, 
meer transparantie, demo-
cratische controle en finan-
ciële schaalvoordelen. De 
Vlaamse regering promoot 
daarom vrijwillige fusies en 
biedt een schuldverlichting 
aan van 500 euro per inwo-
ner. Voor Wingene-Zweveze-
le zou dit een massale schuldverlichting 
betekenen. 

Verschillende opties bekijken
Een fusie is beter dan nogmaals ex-
tra intercommunales uit de grond te 
stampen. Als je beslist om te fuseren, 
moet je eerst alle opties afwegen en een 
debat voeren met de inwoners.Er bestaat 
een zekere consensus in academische 
kringen dat de optimale grootte van 
een gemeente rond de 50 000 à 60 000 
inwoners is.

Enkele jaren geleden toonde Vives 
(Vlaams instituut voor Economie en 
Samenleving) in een studie aan dat 
Wingene het best fuseert met Meule-
beke, Pittem en Tielt. Meteen is er dan 

een vrees om opgeslorpt te worden door 
een Groot-Tielt en het kleine broertje te 
worden. Maar dat scenario geldt enkel 
als enkel Wingene fuseert met Tielt.
Als Tielt (met 20 000 inwoners) fuseert 
met Pittem, Meulebeke en Wingene (die 
samen 30 000 inwoners tellen) dan zijn 
er meer vertegenwoordigers van Pittem,  
Meulebeke en Wingene samen en krijg 
je een scenario waar niemand het kleine 
broertje is. Het is een moeilijk vraagstuk 
en je moet daarom alle argumenten en 
scenario’s met elkaar afwegen.

Politieke motieven
Hoe je het ook draait of keert, vroeg 
of laat komt er een nieuwe fusiegolf in 
Vlaanderen, omdat de gemeentes veel 
meer verantwoordelijkheden krijgen en 

de kwaliteitsvolle dienstver-
lening moet gegarandeerd 
blijven. N-VA Wingene-Zwe-
vezele begrijpt wel dat een 
fusie gevoelig ligt bij de 
inwoners. 

De bevolking moet er zich 
goed bij voelen en iedereen  
moet direct naar een lokaal 
loket kunnen voor de ge-
meentelijke dienstverlening. 

De N-VA benadrukt wel dat 
er ook hier politieke motie-
ven spelen. Het zal niemand 
ontgaan zijn dat zowel 
Meulebeke, Pittem en Win-
gene bestuurd worden door 
absolute CD&V-meerderhe-
den en dat is niet het geval in 

Tielt waar een andere meerderheid aan 
de macht is. 

De N-VA benadrukt dat een fusie niet 
mag ingegeven worden door politie-
ke motieven, maar er echt voor moet 
zorgen dat de inwoners er beter van 
worden. Daarom is het belangrijk dat 
we eerst luisteren naar de mensen, 
want een fusiedebat is belangrijk.

  N-VA Wingene-Zwevezele is benieuwd naar jouw mening over een fusie. In dit huis-aan-huisblad vind je dan ook een enquête over de 
fusieperikelen. Graag vragen we iedereen om deze vragenlijst in te vullen en terug te sturen naar Ratelingestraat 16 (8750 Wingene) ten 
aanzien van N-VA Wingene-Zwevezele. Je kan deze enquête ook invullen op onze website via www.n-va.be/wingene
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Extra veiligheidsmaatregelen voor fietspad Wingene-Beernem

Aandacht voor schoolomgeving
Langs de N370 tussen Wingene en Beernem plant het Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV) de aanleg van een veilige fietsverbin-
ding. In de eerste fase komt aan beide zijden van de N370 tussen 
Wingene en Wildenburg een fietspad dat van de rijweg is geschei-
den door een gracht of door een groenstrook. Bij het verlaten 
van Wildenburg richting Beernem, ter hoogte van de kerk, komt 
er een dubbelrichtingsfietspad aan de oostzijde van de weg. Dit 
dubbelrichtingsfietspad wordt doorgetrokken tot in Beernem. 

Speciale aandacht gaat naar de omgeving van de Wildenburgse 
school. “Middengeleiders zullen automobilisten doen vertragen 
wanneer je de dorpskom binnen rijdt, zowel vanuit Wingene als 
vanuit Beernem. De rijwegbreedte wordt smaller dan nu, zodat 
bestuurders trager gaan rijden. Rond de school zelf blijft de zone 
30 vanzelfsprekend van kracht. Ter hoogte van de school komt er 
een beveiligde oversteek met signalisatie met verlichting in beide 
richtingen, wordt het parkeren gereorganiseerd en wordt een zoen 
en vroem-zone aangelegd. Voetpaden komen er over de hele leng-
te van de schoolomgeving aan beide zijden van de weg”, zo somt 
Bert Maertens de verschillende maatregelen op. 

Afdelingsvoorzitter Gilbert Laforce is tevreden met de verkeers-
remmende maatregelen: “Met N-VA Wingene-Zwevezele hebben 
we bij de minister van meet af aan aangedrongen op ingrepen in 
de weginfrastructuur die de auto’s doen vertragen en het veiliger 
maken voor fietsers en voetgangers. Zeker in een schoolomgeving 
zoals in Wildenburg is dat van cruciaal belang.”

Fietsroutes ook veiliger
Ook het kruispunt van de N370 met de Oude Bruggeweg en de 
Blauwhuisstraat in Wingene is een gevaarlijk punt voor fietsers. 
“Op dit kruispunt komt er een middengeleider, waardoor fietsers 
de gewestweg veilig kunnen oversteken. Bovendien werkt zo’n 
middenvelder ook snelheidsremmend voor het verkeer dat de 
kern van Wildenburg nadert”, duidt Bert Maertens. 

“Dat verschillende recreatieve fietsroutes, zoals de Bulskamp-
veldfietsroute en de mountainbikeroute Breughel – Molenroute 
west de N370 op die plaats kruisen, maakt een middengeleider 
zeker interessant en wenselijk”, aldus afdelingsvoorzitter Gilbert 
Laforce.

N-VA Wingene-Zwevezele haalt een hele reeks 
extra veiligheidsmaatregelen binnen voor 
het fietspad Wingene-Beernem. Dit is het 
resultaat van samenwerking binnen de N-VA 
op verschillende niveaus, in bijzonder met 
Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maer-
tens. N-VA Wingene-Zwevezele zet zich in, en 
zal zich blijven inzetten, voor fietsveiligheid. 
De maatregelen moeten de veiligheid van 
fietsers waarborgen bij de nieuwe fietsverbin-
ding tussen Wingene en Beernem. De aanleg 
hiervan start dit najaar.

Zorg voor bevolking in noodsituaties
De gemeente Wingene heeft zich nog steeds niet ingeschreven bij de dienst 
BE-alert van het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnen-
landse Zaken. Dit nieuwe initiatief verwittigd de ingeschreven burgers bij 
noodgevallen of crisis per SMS, telefoon of mail. Zolang de gemeente zich 
niet heeft ingeschreven worden alleen berichten van de federale en Vlaam-
se overheid en van de gouverneur verspreid. Indien er zich iets voor doet 
binnen de gemeente komt er geen informatie. Iedereen die van deze dienst 
gebruik wil maken moet zich wel individueel inschrijven via de website 
www.be-alert.be/nl. N-VA Wingene-Zwevezele stelt voor dat de gemeente 
zich onverwijld inschrijft voor deze dienst die overigens volledig gratis is.



3DENKEN.DURVEN.DOEN.

www.n-va.be/wingene

N-VA Wingene-Zwevezele  
komt bij u langs 
Onze afdeling heeft de voorbije periode niet stilgezeten. We 
hebben de kans genomen om op verschillende dagen in ver-
schillende buurten in onze gemeente huis-aan-huisbezoeken 
te doen. Enerzijds om ons even voor te stellen en anderzijds 
om te luisteren naar jullie. We bedanken jullie dus graag voor 
het hartelijke ontvangst en jullie antwoorden.

Zijn we nog niet bij u langs geweest? Geen paniek, we komen 
in de zeer nabije toekomst weldra bij u langs. Volg onze 
facebookpagina om op de hoogte te blijven van onze acties. 

 

Zonovergoten N-VA-familiedag in 
Wakken 
Op 21 mei organiseerde het arrondissement Kortrijk-Roesela-
re-Tielt haar jaarlijkse familiedag. Deze keer was Dentergems 
burgemeester Koenraad Degroote de gastheer op het provin-
ciaal domein de Baliekouter in Wakken. Een zéér aangename 
locatie met een pak activiteiten op het programma: geleide 
bos –en natuurwandeling, bosspelen, kinderanimatie, geleide 
cultuurwandelingen, Vlaamse volksspelen en een bezoek aan 
het Van Severen-museum. Minister-president Geert Bourgeois 
gaf alvast het goede voorbeeld door met de koets de molen in 
Wakken bezoeken. De zonnige dag werd afgesloten met een 
ballonnenwedstrijd!

Welkom, Jeroen!
Het bestuur van N-VA Wingene-Zwevezele groeit! Jeroen Van Raemdonck is de nieuwste aan-
winst van de bestuursploeg. Jeroen woont in de Vorsevijvers en is webdesigner/marketeer van 
beroep. Jeroen heeft groene vingers: in zijn vrije tijd tuiniert en klust hij zeer graag. 

Daarnaast geniet hij van een wandel- of fietstocht in het nabijgelegen Bulskampveld. Ook voor 
een gezellig terrasje is hij zeker te vinden. Samen met N-VA Wingene-Zwevezele wil Jeroen van de 
gemeente een betere plek maken om te wonen, werken, leven en ontspannen.

Handdoekenkaarting was succes
Op vrijdag 21 april organiseerde N-VA Wingene-Zwevezele 
samen met N-VA Ardooie-Koolskamp terug hun jaarlijkse 
handdoekenkaarting. 

Deze keer in zaal Damberd in Zwevezele. We mochten terug 
een pak volk ontvangen en bedanken dus graag onze bezoekers. 
Tot volgend jaar



Ieder 
kind 
GELIJK € 160

per maand

De Vlaamse economie groeit

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Recordaantal

Verkeersdoden Totaalverbod
op onverdoofd slachten

Koopkracht

Efficiënte 
overheidsociale 

woningen

Aantal
vacatures302,4

miljard
in 2016 +26,4%

-15 %

= minder belastingen

RECORD
EXPORT

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.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:     /     /


