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In maart ging N-VA Waregem met een nieuwe 
bestuursploeg van start, onder voorzitterschap van 
Carl Vanhoutte.
Een ploeg die als ambitie heeft de vinger aan de pols te houden 
en die zich wil onderscheiden door te blijven ijveren voor een 
stad waar leefkwaliteit op de eerste plaats komt. Het uittekenen 
van een stevig beleidsplan staat dan ook centraal.
Mobiliteit, verkeersveiligheid en transparantie zijn daarbij be-
langrijke aandachtspunten.

De nieuwe ploeg heeft bovendien de opdracht om een kwali-
teitsvolle lijst samen te stellen voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2018. Een jarenlange alleenheerschappij van één partij 
is nu eenmaal niet gezond. Streven naar het breken van die 
meerderheid is dan ook het uitgangspunt.

Inhoudelijk en structureel werken we dan ook hard verder. En 
uiteraard is de mening van elke Waregemnaar van het grootste 
belang. Want daar gaat het uiteindelijk om: zorg dragen voor elk 
van jullie!

“Na dertig jaar aanwezigheid in het  
Waregemse politieke landschap neem ik  
met pijn in het hart afscheid. Mijn nieuwe 
job kan ik niet langer combineren met  
mijn mandaat als gemeenteraadslid en  
fractieleider voor N-VA Waregem.”
Deze beslissing nemen, was niet gemakkelijk. Kiezen  
is verliezen en zo voelt het ook. Maar wie niet durft te 
kiezen, verliest altijd.

Ik kijk terug op een lang en gevarieerd parcours. 
Begonnen als partijsoldaat voor mijn vader, samen 
op pad voor de goeie zaak. Later zelf op een lijst gaan 
staan en zorgen voor een betere samenleving. Mijn 
vader was daarbij steeds mijn grote voorbeeld.

Er zijn mooie en minder mooie momenten geweest en 
het belangrijkste dat ik geleerd heb is luisteren. Je kan 
dan wel een mooi project hebben, maar de mensen 
moeten het ook willen. 

Ik wil ook graag iedereen bedanken die mij al die jaren 
in mijn politieke reis heeft gesteund. Mijn familie, 
mijn vrienden, mijn partijgenoten en natuurlijk ook 
alle kiezers die in mij geloofden en mij hun vertrou-
wen hebben gegeven.

Dankjewel, uit het diepst van mijn hart.

Werken aan de toekomst

Bedankt, 
Heidi Vandenbroeke!
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Nood aan kerkenbeleidsplan

Veiligheid eerst
Met de aanleg van de ontsluitingsweg aan het ziekenhuis voorzag men een 
uitrit voor auto’s en fietsen. Hiermee verdween wel een wegeltje waar je in  
de natuur langs de oude spoorwegberm kon wandelen en fietsen van de  
Vijfseweg tot aan de Slekkeput. Voetgangers en joggers vallen nu uit de boot. 
Het schaarse streepje natuur dat nog rest wordt vervangen door een weg  
waar enkel auto’s en fietsers gewenst zijn. Om het geplande ‘geboortebos’  
te bereiken moesten zware voertuigen in tegengestelde richting over de  
ontsluitingsweg rijden. Ook werden schrikblokken zonder reflectoren  
geplaatst. Dit is vragen om ongevallen bij valavond en ‘s nachts!  
De N-VA sprong in de bres om te zorgen voor een veilige situatie.

N-VA Waregem bezoekt het Vlaams Parlement
Op 14 juni brachten we met onze afdeling een bezoekje aan het Vlaams Parlement. Het werd een interessante kijk achter de schermen.

Nieuws uit de gemeenteraad
Atletiekpiste voor iedereen?
Elke Waregemnaar, zelfs zij die nog 
niet kunnen lopen, betaalde 28 euro 
voor de aanleg van de atletiekpiste.  
De N-VA vindt het dus normaal dat 
elke inwoner van Groot Waregem aan 
een betaalbare prijs en op bepaalde 
uren gebruik mag maken van de piste. 
Daarvoor moet hij zich niet inschrijven 
in een of andere club. Wij pleiten dus 
voor een betaalbaar systeem dat het 
mogelijk maakt om vrije sporters ook 
te laten genieten van de atletiekpiste. 
De meerderheid keurde het voorstel af.

Gratis parkeren voor thuisverplegers
Als een thuisverpleger u helpt dan 
wilt u toch niet dat hij of zij terwijl een 
parkeerboete krijgt? De meerderheid 
zorgde ervoor dat bepaalde thuiszorg-
verplegers vrijgesteld werden en dus 
geen boetes kunnen krijgen. 

De N-VA wil dat alle thuisverplegers 
die aan het werk zijn–ongeacht zie-
kenfonds-  geen parkeerticket moeten 
plaatsen. 

Onderhoud het Park Baron Casier!
Heeft u al eens langs het park Baron 
Casier gewandeld? Het park werd 
prachtig aangelegd en dat kostte wel 
wat, maar nu ligt er heel wat zwerfvuil 
en is het er niet zo veilig meer.  

De N-VA klaagde dit aan, maar de 
meerderheid zag geen probleem.  
Toch werden de patrouilles verhoogd 
en zetten ze extra werkmannen in.

Thea Mestdagh kreeg in 2012 het vertrouwen van de kiezer en trad toe tot het plaatselijk bestuur waar ze organisatieverant-

woordelijke is. Ze volgt ook de Minaraad op, want milieu ligt haar nauw aan het hart. Ze ijvert ook voor een verkeersveilig  

Waregem. Zeker voor de fietsers, want de fietsen krijg je pas van stal als de fietsers evenveel comfort als de auto’s hebben.  

In haar vrije tijd geniet Thea vooral van toneel, opera en kunst. Vanaf september staan haar nieuwe taken te wachten.  

Ze wordt ondersteund door een fantastisch team zodat ze haar taak met veel enthousiasme waarneemt. U hoort nog van Thea!

Bestuurslid in de kijker:
Thea Mestdagh

Het is belangrijk dat gemeenten, samen met de centrale kerkbesturen, een langetermijnvisie uitwerken 
betreffende alle kerkelijke gebouwen op hun grondgebied. Volgens de N-VA is het geen overbodige luxe 
om samen na te denken over een kerkenbeleidsplan. 

De N-VA wijst erop dat er steeds minder mensen naar 
de kerk gaan en dat de onderhoudskosten blijven toene-
men. Bovendien wijst de N-VA het bestuur erop dat de 
kerkelijke gebouwen handenvol geld kosten. Nadenken 
over een herbestemming van het patrimonium is  
dus interessant. Gebouwen die quasi niet meer voor  
erediensten gebruikt worden, moeten een andere  
functie kunnen krijgen die geld kan opbrengen.  
Waregem kan hiervoor zelfs subsidies krijgen van  
de Vlaamse Regering. De enige voorwaarde is dat  
de stad een kerkenbeleidsplan opstelt. 

Helaas is er tot op vandaag nog geen deftig kerken- 
beleidsplan, bevestigde de bevoegde schepen tijdens  
de laatste gemeenteraad. Tijd om in actie te schieten 
dus? Nee hoor, de schepen zal het rustig bekijken en  
pas vanaf 2019 de nodige stappen ondernemen.  
De N-VA blijft voor u aandringen op het uitwerken  
van een kerkenbeleidsplan.

  Woont in Beveren Leie

  Gehuwd met Johan Roose

  Moeder van drie kinderen  

en grootmoeder van vier  

kleinkinderen
  Administratief bediende  

bij Bouwmaterialen  

Marc Christiaens
  Tupperware-consulent

  Al 30 jaar lid van het zangkoor



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /


