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Prettige  
feestdagen!
Eerst en vooral wensen we jullie een 
prettig kerstfeest en een gelukkig 
Nieuwjaar! Geniet met volle teugen 
van deze gezellige periode met 
vrienden en familie. Na 2017 komt 
2018, hét verkiezingsjaar! De N-VA 
zit alvast op schema om u in oktober 
een waardig alternatief te bieden. 
We timmeren verder aan onze lijst 
en ons programma. We zullen die op 
het gepaste moment aan u bekend 
maken! Ondertussen zetten we onze 
rol als constructieve oppositie verder. 
Wat goed is, moet behouden blijven. 
Wat verkeerd loopt, moet veranderen 
en stellen we een alternatieve aanpak 
voor.

Gilbert Laforce,
Voorzitter

Meer weten over 
N-VA Wingene- 
Zwevezele?

Dat kan via dit blad, onze 
website, via Twitter en via 
facebook. Wilt u real time op 
de hoogte blijven van onze 
activiteiten:  vind ons leuk op 
Facebook en/of volg ons via 
onze pagina N-VA Wingene- 
Zwevezele.

N-VA Wingene-Zwevezele doet mee 
aan De Warmste Week!

Net als vorige jaren steunt de N-VA ook dit jaar Music For Life van 
Studio Brussel. Ook deze keer doet N-VA Wingene-Zwevezele terug 
mee! Dit jaar bundelen de provincies de krachten en steunen we  
niet één, maar wel twee goede doelen: vzw Hartekamp en vzw  
Zonnebloemblaadjes.

Om geld in te zamelen verkopen we dit 
jaar chocoladestokjes. Dat zijn stokjes 
om een lekkere mok chocomelk mee te 
maken! Ideaal om de koude winteravon-
den door te brengen met uw kleinkind, 
ouders, vrienden! 

U neemt een warme tas melk, u draait 
uw chocoladestokje erin rond zodat de 
chocolade smelt en in een oogwenk heeft 
u een lekkere tas chocomelk van verse, 
échte chocolade!

Goede doel steunen? 
Neem dan vlug een kijkje op onze  
website: wingene.n-va.be en bestel uw 
chocoladestokje! Voor slechts 3 euro 
heeft u al uw stokjes. We komen ook 
naar u toe, we zijn aanwezig op de 

markten om u een chocoladestokje aan 
te bieden!

Vzw Hartekamp en VZW Zonnebloem-
blaadjes hebben één ding gemeen, 
namelijk ervoor zorgen dat kindjes met 
een beperking of ziekte, een ongelooflijk 
leuke tijd kunnen beleven op zomer-
kamp, uitstapjes maken en op weekend 
kunnen gaan. 

Zij bezorgen hen een onvergetelijke va-
kantie waar ze energie uithalen, grenzen 
verleggen en soms jaren later nog over 
spreken. Niet hun ziekte of handicap 
staat centraal, maar wel het zorgeloos 
plezier maken, met “gelijkgestemde” 
vriendjes. 

Meer info kan u terugvinden op:
www.hartekamp.be/cmsms - www.zonnebloemblaadjes.be

N-VA Wingene-Zwevezele 
wenst u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Wingene-Zwevezele wenst u fijne feestdagen!
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Jong N-VA steunt de landbouwer
Op de voorbije nationale Jong N-VA-raad werd de visienota van de werkgroep Landbouw unaniem goed-
gekeurd. Voorzitter van de werkgroep Pieter-Jan Verhoye is tevreden over de nota.

Pieter-Jan Verhoye, boerenzoon en ondervoorzitter van N-VA 
Wingene-Zwevezele, legt uit: “Als Jong N-VA streven we naar 
een weerbare en duurzame landbouwsector in Vlaanderen. De 
economische positie van de landbouwer in zowel de korte als 
lange keten moet steviger.”

Daarom zet Jong N-VA zich in op zowel de korte als lange 
keten. De landbouwer kan via de korte keten de tussenspelers 
in de lange keten omzeilen. Door creatieve, meestal reeds 
bestaande oplossingen te hanteren kan de landbouwer een deel 
van zijn productie rechtstreeks aan de consument aanbieden. 
N-VA Wingene-Zwevezele zal in aanloop naar de verkiezingen 
concrete voorstellen doen op lokaal vlak.

De grootste horde is de lange keten. Dat zijn alle schakels tussen 
de landbouwer en de consument. Elke tussenschakel knabbelt 
aan de winstmarge van de boer, die daardoor zeer klein of zelfs 
negatief is. Een centrale rol in de versteviging van de positie 
van de landbouwer is weggelegd voor producentenorganisaties 
(PO’s). Daarnaast is er nood aan effectieve, afdwingbare 
wetgeving om te waken over eerlijke handelspraktijken tussen 

de afnemers en de aanbodzijde (particuliere boeren). Jong 
N-VA gaat daarom in gesprek met verschillende niveaus van de 
moederpartij om deze visienota effectief te verwezenlijken.

Aan tafel in 1-2-3 euro
N-VA Wingene-Zwevezele vraagt dat het OCMW meedoet met ‘Aan tafel in 1-2-3 euro’. Met dit initiatief 
helpt warenhuisketen Colruyt arme gezinnen goedkoop maar toch gezond te koken.

 Binnen dit project stuurt Colruyt tweewekelijks een receptenboekje 
naar de doelgroep van het project. De mensen kiezen hun maaltijden 
uit het receptenboekje en doen hun boodschappen aan de hand van het 
boodschappenlijstje. In het boekje staan ook tips om te koken met kinderen.

Daarnaast krijgen de deelnemers een prijsgarantie voor de producten die ze 
aankopen, een welkomstgeschenk en soms een gratis product. Bovendien is 
het project niet stigmatiserend, want alle informatie wordt gekoppeld aan de 
gewone ‘Colruyt’-klantenkaart.

Colruyt is op zoek naar gemeenten om het project uit te breiden. De cruciale 
lokale partner binnen de gemeenten zijn de OCMW’s, die mensen kunnen 
doorverwijzen. Er is voor de lokale besturen geen administratieve of financiële 
impact.

De visie van (Jong) N-VA is altijd duidelijk geweest: wie 
werkt, spaart, onderneemt en investeert moet beloond 
worden. Landbouwers behoren tot die groep. Ik wil dat de 
landbouwer netto meer overhoudt voor zijn noeste arbeid”.

Pieter-Jan Verhoye, voorzitter werkgroep landbouw

N-VA Wingene-Zwevezele 
wenst u een prettige kerst!
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De MUG moet vliegen
Wingene moet zijn bijdrage aan de MUG-helikopter opkrikken. De N-VA bespaart niet op mensenlevens. 

Federaal parlementslid Koenraad Degroote (N-VA) uit 
Dentergem bond de kat de bel aan. De MUG-helikopter dreigt 
zonder financiële brandstof te vallen. Het Instituut voor 
Medische Dringende Hulpverlening (IMDH vzw) moet alle 
zeilen bijzetten om elk werkjaar het budget rond te krijgen.

De jaarlijkse kostprijs voor de uitbating van de MUG-heli wordt 
geraamd op 600 000 euro. De financiering gebeurt door een 
belangrijke bijdrage van de provincie West-Vlaanderen. De 
federale overheid voorziet via de financiering van het ziekenhuis 
AZ Sint-Jan in Brugge jaarlijks een subsidie. Verder leveren de 
meeste gemeentebesturen uit onze provincie en enkele Oost-
Vlaamse gemeenten een jaarlijkse toelage in verhouding tot hun 
aantal inwoners.

Tijdens 2014 droeg de gemeente Wingene nog 4 260 euro bij. In 
respectievelijk 2015 en 2016 halveerde dat bedrag echter naar 2 
126,10 en 2 129,55 euro. De N-VA vraagt dus aan de gemeente 
om haar bijdrage terug te verhogen. De MUG-helikopter landt 
immers ook in Wingene en Zwevezele. 

Niet toevallig viel de oproep van Koenraad Degroote niet in 
dovemansoren in Izegem en Wielsbeke. Maar ook Hooglede, 
Meulebeke en Wervik hebben in 2017 dan toch een bijdrage 
voorzien. Andere gemeenten blijven halsstarrig de andere 

kant opkijken. Eerder al lieten N-VA-partijgenoten uit 
de provincieraad, onder meer Kristof Pillaert en Jan Van 
Meirhaeghe, eenzelfde geluid horen.

Wij treden partijgenoot Degroote dan ook bij wanneer hij zegt: 
“Het zou een mooi signaal zijn dat alle West-Vlaamse gemeentes 
eensgezind over de partijgrenzen heen een substantiële bijdrage 
leveren.”

Minder beperking met de European Disability Card 
(EDC) 
N-VA Wingene-Zwevezele vraagt dat onze gemeente de European Disability Card erkent. Dat uniform 
en afdwingbaar ‘bewijs van handicap’ werd onlangs officieel voorgesteld door staatssecretaris Zuhal 
Demir. 
In het verleden stonden personen met een beperking soms in de kou wanneer zij bij aanbieders van cultuur, sport en vrijetijd 
hun handicap niet op papier konden ‘bewijzen’. Hierdoor liepen personen met een beperking – onterecht –toegangskortingen 
en andere voordelen mis. De EDC maakt nu een einde aan die miskenning.

N-VA Wingene-Zwevezele stelt aan de gemeente en de 
OCMW-diensten voor om de kaart te erkennen. Zo kunnen 
ze een aantal voordelen toekennen, zoals bij het bezoek aan 
het zwembad, de sporthal of de bibliotheek. Ook lokale 
ondernemingen en verenigingen kunnen meedoen. 

De kaart aanvragen kan online bij:
1   FOD Sociale Zekerheid – Directie-generaal Personen 

met een handicap 
2   Vlaams Agentschap personen met een handicap 

(VAPH) 

Personen die nog niet erkend zijn door deze bovenstaande 
instanties, worden doorverwezen naar de juiste 
administratie. 



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

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 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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