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Veilig thuis in een welvarend Wingene-Zwevezele

V.U.: PIETER-JAN VERHOYE, RATELINGESTRAAT 16, 8750 WINGENE

Veilig thuis in een welvarend  
Wingene-Zwevezele
Als N-VA willen wij het verschil maken en daarom hebben we een formule gekozen 
die wérkt. Die formule bestaat uit drie ingrediënten: met de N-VA apart opkomen, 
een lijst met geëngageerde kandidaten en een stevig programma. Wij kiezen bewust 
voor een jonge ploeg: onze top vijf bestaat voornamelijk uit gedreven kandidaten 
onder de 30. 

Het verschil maken, dat doen we aan de hand van zeven speerpunten: veiligheid, 
mobiliteit en verkeersveiligheid, kernversterking (economie en middenstand), een 
nieuwe wind (transparantie en inspraak), landbouw en leefmilieu, vrije tijd (sport, 
jeugd en cultuur) en sociaal beleid (gezin, senioren en armoede). Bekijk het volledig 
uitgewerkte programma op onze website www.n-va.be/wingene

De N-VA: uw enige echte alternatief
Het is zover: verkiezingstijd! Op 14 oktober 2018 gaat u naar de stembus om een nieuw lokaal bestuur te 
kiezen voor de komende zes jaar. N-VA Wingene-Zwevezele komt voor de eerste keer op met een aparte, 
gloednieuwe lijst met geëngageerde kopstukken en een stevig programma. Uw stem kan voor de eerste keer 
in decennia effectief wegen én het verschil maken. 

Onze strategie
Twee jaar geleden heeft het nieuwe N-VA-bestuur een grondige 
analyse gemaakt. De politieke situatie is de laatste 30 jaar 
vastgeroest en bepaalde probleemdossiers geraken niet opgelost. 
De voorbije decennia heeft u enkel de keuze gehad om pro-CD&V 
of anti-CD&V te stemmen. De N-VA kan zich niet vinden in die 
patstelling. Wij staan open voor alle politieke spelers en hebben 
ons steeds positief en constructief opgesteld deze voorbije jaren: 
het beste bewijs daarvan zijn onze huis-aan-huisbladen, onze 
huis-aan-huisbezoeken, onze tussenkomsten in het publieke 
debat en in de pers.

Daarom hebben we besloten om voor de eerste keer apart 
op te komen. We kunnen als enige politieke speler een 
alternatief bieden. Er is potentieel in onze gemeente: bij andere 
verkiezingen (zoals de Vlaamse verkiezingen 2014) stemt één op 
drie voor de N-VA. 

Uw stem maakt het verschil
Tijdens onze contacten met inwoners voelen we veel 
steun. Tegelijk stellen ze zich de vraag wat we hier kunnen 
verwezenlijken in een bastiongemeente. Ons antwoord is simpel: 
wij moeten niet de grootste zijn, maar wel groot genoeg door 
het sleutelgedeelte van de stemmen te halen. 

We zijn niet tegen andere partijen. We zijn vóór de N-VA. En om 
te kunnen wegen in onze gemeente, moeten we in het bestuur 
geraken. De N-VA is de enige partij die communicerende vaten 
heeft met de andere partijen en dus het enige alternatief waarbij 
uw stem écht kan tellen. 

Met uw steun maken wij straks werk van een veilige gemeente 
waar het dankzij verantwoord bestuur voor iedereen goed 
leven is. Een stem voor de N-VA is een stem voor engagement, 
voor inhoud en voor een bruisend Wingene-Zwevezele. 

Bart De Wever en  
Pieter-Jan Verhoye,  

lijsttrekker
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Veilig thuis in een welvarend Wingene-Zwevezele

Veilig
•  Woninginbraken en diefstal aanpakken met camera’s, buurtinfor-

matienetwerken en een actieve rol voor de diefstalpreventieadviseur. 
In onze politiezone waren er vorig jaar 119 inbraken (1 op 3 dagen).

•  Straatlichten terug aan door het lichtplan aan te passen en dankzij 
een omschakeling naar nieuwe LED-verlichting.

•  Totaalverbod op zwaar verkeer in de kern van Wingene:  
doorgaand verkeer moet langs de grote assen rijden en lokaal zwaar 
verkeer moet een alternatief krijgen via lokale wegen.

•  Rondpunt aan de Hille aanleggen om de verkeersdoorstroming te 
verbeteren en het sluipverkeer tegen te gaan met maximaal behoud 
van kern De Hille en grasplein voor evenementen.

•  Beter en meer openbaar vervoer door onderhandeling met De Lijn 
en de vervoersregio’s.

Verantwoord
•  Kernversterking via starterspremies voor winkeliers  

in onze kernen. Met activerings- en herlokalisatiepremies 
 gaan we de leegloop van onze gemeente tegen.

•  Verantwoordelijk omgaan met gemeenschapsgeld door de 
schuld onder controle te houden en ruimte vrij te houden om  
te investeren.

•  Inspraak bij (wegenis)projecten in uw buurt vanaf het begin,  
niet de maand voor de werken beginnen.

•  Landbouwers steunen door groepsaankopen voor verkoop- 
automaten, een centraal verkooppunt in de gemeente, het  
organiseren van een boerenmarkt, het verbreden van landbouw-
wegen en het beschermen van groene ruimte en leefmilieu.

•  Warm en sociaal beleid door specifieke aandacht voor gezinnen, 
senioren, personen met een beperking. Structurele armoede aanpakken 
door activering van werkzoekenden en gemeenschapsdienst.

Vlaams
•  Vlaamse volkstradities zoals de carnavalstoet, de Breughelstoet of  

het toneel ondersteunen met het accent op Vlaamse symbolen.
•  Pop-upgebouw en pop-upterras in de gemeente lanceren om zowel  

cultuur- als jeugdbeleving in onze gemeente te laten bruisen.
•  Sportclubs ondersteunen door een kostenverlaging voor het gebruik  

van de gemeentelijke sportzalen/faciliteiten. Zo behouden clubs meer 
budget en kunnen ze meer leden werven.

•  Jeugdverenigingen ondersteunen door hulp bij administratieve 
rompslomp en met een jeugdmarkt bij het begin van het werkjaar.

Veilig. Verantwoord. Vlaams. Dat zijn de drie thema’s waar N-VA Wingene-Zwevezele  
werk van maakt. Zodat u zich thuis voelt in een welvarend Wingene-Zwevezele.
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Meer weten over het programma en de kandidaten? 
n-va.be/wingene

Een sterke ploeg voor Wingene-Zwevezele

Met deze sterke lijst trekken wij op 
14 oktober naar  

de kiezer:

1. VERHOYE Pieter-Jan

2. VANDENDRIESSCHE Marie-Christine

3. CASTELEIN Bjarne

4. DE GRANDE Elke

5. VAN RAEMDONCK Jeroen

6. DEMEYER Patricia

7. DERYCKERE Marie-Rose

8. DEPAEPE Pascale

9. MANHOUT Joeri

10. VERCAUTEREN Romain

Lijstduwer: LAFORCE Gilbert

VERHOYE
Pieter-Jan
Wingene
28
Parlementair 
medewerker

1

VANDENDRIESSCHE
Marie-Christine
Wingene
59
Herboriste

2

CASTELEIN
Bjarne
Zwevezele
18
Student grafische en 
digitale media

3

DE GRANDE
Elke
Wingene
19
Studente chemie

4

DEMEYER
Patricia
Wingene
47
Brood- en 
banketbakker

6



Veilig thuis in een welvarend 
West-Vlaanderen
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“ West-Vlaanderen is dé 
toeristische provincie. Daar 
moeten we blijven op inzetten.
Kristof Pillaert 
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in 
West-Vlaanderen in goede banen.

De N-VA heeft het provinciebestuur verder afgeslankt. 
Dankzij die besparing moeten de provinciebelastingen 
dalen.

Het netwerk van West-Vlaamse fietssnelwegen 
moet uitgebreid worden. We pakken de 
ontbrekende schakels aan.

We moeten ons voorbereiden op sterk wisselende weersomstandigheden. Er moeten 
bijkomende bufferbekkens aangelegd worden die water opvangen bij overvloedige 
regen en water leveren aan land- en tuinbouwers bij aanhoudende droogte.

West-Vlaanderen moet meer inzetten op 
het verduurzamen, het moderniseren en het 
aanleggen van bedrijventerreinen. Want nieuwe 
jobs houden de West-Vlamingen in onze provincie.

Wij houden ontzettend veel van West-Vlaanderen. Onze 
provincie moet veilig blijven. Daarom pakken we samen 
met de N-VA-ministers in Brussel het probleem van 
transmigranten op snelwegparkings en in onze havens aan.

1.  Kristof Pillaert 
 Hooglede

2.  Sigrid Vandenbulcke 
 Menen

3.  Johan De Poorter 
 Meulebeke

4.  Jan Declercq 
 Kortrijk

5.  Stevie Rinnaert 
 Roeselare

6.  Sofie Vermeulen 
 Zwevegem

7.  Gert-Jan Hovaere 
 Moorslede

8.  Carla Adams 
 Harelbeke

9.  Lander Dewaele 
 Kuurne

10.  Hilde Van Huylenbrouck 
 Ardooie

11.  Els De Gussem 
 Staden

12.  Hannelore Carlu 
 Wevelgem

13.  Rik Buyse 
 Wielsbeke

14.  Els De Rammelaere 
 Tielt

15.  Koenraad Degroote 
 Dentergem

16.  Kurt Himpe 
 Izegem


