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Bedankt voor uw vertrouwen
De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. In naam van
het voltallige afdelingsbestuur bedank ik graag de inwoners van
Wingene en Zwevezele voor het vertrouwen dat zij ons hebben
gegeven.
De N-VA staat voor de eerste keer op de kaart in onze gemeente.
Vanaf januari zullen onze verkozenen zich ten volle inzetten om
zo veel mogelijk punten van ons programma te realiseren. Samen
met de ganse N-VA-ploeg zullen we over onze gemeente waken.
2019 is opnieuw een verkiezingsjaar voor het Vlaams, federaal en
Europees parlement. Andermaal vragen wij aan u om de N-VA
het vertrouwen te schenken zodat we ons werk kunnen verderzetten. Alvast bedankt voor uw steun en uw stem.

Ondertussen staan we opnieuw voor de feestdagen. De periode
rond Kerstmis en Nieuwjaar is er een van feesten, maar ook van
reflectie. Daarom denken wij ook aan onze medeburgers die het
moeilijker hebben en doen we een warme oproep om initiatieven
voor het goede doel te steunen. U zult er in elk geval een warm
gevoel aan overhouden.
Graag wil ik iedereen vreugdevolle feestdagen en veel goede
voornemens toewensen in de overtuiging dat in 2019 de kracht
van verandering zich nog zal versterken. Denken, durven en
doen blijft de boodschap.
Gilbert Laforce
Afdelingsvoorzitter

Nieuwjaarsreceptie
20 januari om 11.30 uur in Schiervelde te Roeselare
(Diksmuidsesteenweg 374)
Om het nieuwe jaar goed te starten organiseert N-VA arrondissement
Kortrijk-Roeselare-Tielt haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Voormalig minister van
Binnenlandse Zaken en Kamerlid
Jan Jambon is onze speciale gast.
We kijken alvast uit naar uw komst.

GASTSPREKER JAN

Bestuursverkiezingen
en receptie

Om de twee jaar zijn er in alle N-VA-afdelingen bestuursverkiezingen. Op 17 februari om 10 uur kiest onze afdeling
haar bestuur in het zaaltje van café Vierwegen (Balgerhoekstraat 63). N-VA-leden die onze groeiende afdeling willen
steunen, kunnen zich kandidaat stellen. Aansluitend bieden
wij graag een receptie aan voor de aanwezigen.

JAMBON

Veilig thuis in een welvarend Wingene-Zwevezele
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Campagne in beeld
De campagneperiode was een toffe,
interessante en intensieve periode.
We hebben op elke manier en op
elk kanaal campagne gevoerd: van
huis-aan-huisbezoeken tot Facebook.
Graag delen we met u enkele
campagnemomenten.
N-VA Wingene-Zwevezele in actie
tijdens het jeugddebat.

Tv-reportage van Focus-WTV
met Marie-Christine.

Marie-Rose, Elke en
Pieter-Jan tekenen
present op de veldloopwedstrijd.
Huis-aan-huisbezoeken met Pieter-Jan en Jeroen

N-VA West-Vlaanderen wil meer
maatregelen tegen wateroverlast
De N-VA-kandidaten voor het provinciedistrict KortrijkRoeselare-Tielt hebben in oktober samen met lijsttrekkers
van N-VA Moorslede en N-VA Roeselare een bedrijfsbezoek
gebracht aan Alkern VOR Beton in Roeselare. Dat bedrijf is
marktleider in België op het vlak van betonproducten. Met
het bezoek wil de N-VA nog meer inzetten op een lokaal en
provinciaal beleid dat waterdoorlatende maatregelen bij
bouwprojecten bevordert.
Want wateroverlast is een thema dat in vele gemeenten actueel
is. Daarom houden de gemeenten er het best rekening mee. We
pleiten dan ook voor maximaal gebruik van waterdoorlatende
verhardingen, zeker op parkings, opritten en op bedrijventerreinen.
Ook een gedegen beleid rond ruimen en onderhouden van
grachten en beken dringt zich op. Oeverversterking en de inrichting
van voldoende en diepe bufferbekkens zijn maatregelen die we
kunnen nemen.
Lijsttrekker voor de provincie Kristof Pillaert licht toe: “Voor het
waterbeleid in de provincie richten wij ons op drie speerpunten.
Wij zijn er een grote voorstander van om nog sneller en meer
bufferbekkens in de provincie te realiseren. Daarnaast willen we
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Nieuws
uit de
provincie

Lokale en provinciale N-VA’ers gingen op
bezoek bij Alkern VOR Beton en vroegen zo
aandacht voor een waterbewust beleid.

in de bestaande provinciedomeinen optimaal inzetten op
waterdoorlaatbare ondergronden. En als laatste willen we dat
de provinciale ontwikkelingsmaatschappij een sensibiliseringscampagne opzet om de bedrijven daarvoor warm te maken.”
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Uw gemeenteraadsleden
Pieter-Jan was de lijsttrekker van de N-VA-ploeg. Tijdens zijn studies journalistiek en
politicologie werd hij gebeten door de politieke microbe. Sinds 2015 werkt hij fulltime
voor de partij als parlementair medewerker van volksvertegenwoordiger dr. An Capoen
uit Brugge. Daardoor heeft hij al heel wat politieke bagage en is er ook een directe link
met Brussel voor lokale dossiers.
Pieter-Jan is ook een fervent sporter. Met twee zwarte gordels in de Chinese gevechtssport kungfu kan hij zijn mannetje staan. Hij is (ex-bestuurs)lid van KLJ Wingene en
ex-bestuurslid van De Wingense Cobra.

Pieter-Jan Verhoye

Pieter-Jan staat honderd procent achter het N-VA-programma: van het aanpakken van
inbraken en verkeersveiligheid tot het realiseren van het pop-upgebouw. Als boerenzoon
wil hij er specifiek voor zorgen dat onze landbouwers netto meer overhouden aan hun
eerlijk landbouwproduct. Dat wil hij realiseren door bevordering van de korte keten, door
de groepsaankoop van verkoopautomaten en door het organiseren van de boerenmarkt.

Marie-Christine stond op de tweede plaats van de N-VA-lijst. Ze kiest bewust om op haar
leeftijd in de politiek te gaan, want de politiek moet een weerspiegeling zijn van de samenleving. Marie-Christine is gewezen leerkracht, voedingsdeskundige en herboriste en lid
van tal van verenigingen (bestuurslid KVLV, lid bibliotheekraad, lid dagelijkse bestuur
milieuraad, lid Yoga Wingene, compostmeester …).
In tijden van vergrijzing wil ze er staan voor hulpbehoevenden: ze wil ze ondersteunen en
een stem geven door concrete maatregelen en ideeën te lanceren. Als voedingsdeskundige
vindt ze voedselverspilling ethisch onverantwoord. Ze wil die overschotten kanaliseren
naar mensen in een kwetsbare financiële situatie. Dat kan enerzijds via samenwerkingsverbanden tussen gemeente en veiling, grootwarenhuizen, lokale landbouwers en lokale
handelaars, en anderzijds via een sociale buurtwinkel.

Marie-Christine
Vandendriessche

Daarnaast zet ze zich sterk in voor het behoud van ons leefmilieu door de transitie naar
duurzame en betaalbare energie. Niet alleen voor gezinnen maar ook voor landbouwbedrijven en kmo’s. Kortom, Marie-Christine bundelt al haar kracht en ideeën in één
leuze: “Zorg dragen voor zorg, waarbij élk télt.”
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Waarom de N-VA zich verzet tegen
het VN-migratiepact van Marrakesh
De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven.
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen,
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg.

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als
positief gegeven. Het opent de deur voor:
• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen
• Soepelere procedures voor gezinshereniging
• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen
• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

Lees meer op

“Charles Michel stapte
op het vliegtuig als
premier van de Zweedse
coalitie. Hij kwam terug
als premier van de
Marrakesh-coalitie
zonder democratische
meerderheid.”
N-VA-voorzitter Bart De Wever
na zijn ultieme oproep aan de
pro-Marrakeshpartijen.

www.n-va.be/migratiepact
Scan de QR-code en
surf snel naar de pagina
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