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In gesprek met jongeren over politiek

Jong geleerd is oud gedaan

Glen De Waele
Carl Vanhoutte
De standpunten van de N-VA vallen in de smaak bij de jongeren.
Het was een leerrijke ervaring. We hebben veel opgestoken
van de jongeren.

De eerste keer gaan stemmen: een mijlpaal voor sommigen, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Voor
wat staan al die verschillende partijen? Kan ik mij in hun standpunten vinden en waar legt men de nadruk
op? Hoe kan ik geldig stemmen? Wat is een lijststem? En wat is het verschil met een voorkeurstem? Het was
een algemene bezorgdheid die Gert Van De Kauter, organisator van het ‘Verkiezingsproject SO Groenhove
2018’ en leerkracht aan het Atheneum, aanvoelde bij zijn leerlingen.
Vuurdoop

De komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober worden namelijk niet enkel de vuurdoop voor de nieuwe gezichten op onze kartellijst (N-VA-Open Vld), maar ook voor de vele jonge, frisse inwoners van Waregem die voor het eerst mogen meebeslissen over wie
de komende zes jaar hun Paardenstad bestuurt.

In gesprek met leerlingen over politiek

Op woensdag 21 februari nodigde SO Groenhove Campus Atheneum enkele vertegenwoordigers van de verschillende lokale politieke partijen uit om te spreken over de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Ook N-VA Waregem mocht twee afgevaardigden
sturen: afdelingsvoorzitter Carl Vanhoutte en Glen De Waele, de benjamin van de Waregemse N-VA-familie. Een hele voormiddag
gingen we in dialoog met 182 laatstejaarsleerlingen om duidelijk te maken waar de N-VA voor staat.

N-VA valt in de smaak

Een meer dan toffe ervaring. De jongeren deelden hun bekommernissen en inzichten. Daarop probeerden wij concrete oplossingen aan
te reiken. De transparante en eerlijke uitleg legde de N-VA geen windeieren, want de partij viel duidelijk in de smaak bij de jongeren.

Veilig thuis in een welvarend Waregem
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Chocolade voor Valentijn
Op 14 februari deelde het
bestuur van N-VA Waregem
1 200 chocolaatjes uit aan
pendelaars op het perron, de
zwemmers in de Treffer en
shoppers in onze gemeente.

Provinciale plannen voor Waregem
voorlopig goedgekeurd

Nieuws
uit de
provincie

In de provincieraad van januari werd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor het
stedelijk gebied Waregem voorlopig vastgesteld. Dit plan legt enkele krijtlijnen vast voor de toekomstige
ruimtelijke ontwikkelingen in Waregem, Anzegem en Wielsbeke.
Geert Deroose en Michiel Vandewalle delen chocolaatjes uit.

Voetbal: een feest

Werken aan de toekomst

Op zondag 4 februari trakteerde N-VA Waregem
haar leden en sympathisanten op een nieuwjaarsreceptie, gevolgd door de voetbalwedstrijd Essevee
- KV Oostende.

Om de komende gemeenteraadsverkiezingen zo goed mogelijk voor te bereiden,
kwam ons bestuur op 17 en 18 oktober in conclaaf samen. Het werd een weekend
vol inhoudelijke thema’s, voorbereiding op de campagne en teambuilding. We
kunnen alleen maar zeggen dat we er klaar voor zijn!

Drie deelgebieden staan centraal

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op drie deelgebieden: het Regenboogstadion, een nieuw bedrijventerrein
Blauwpoort ter hoogte van de N382-E17 en de uitbreiding
van het bestaande bedrijventerrein ten zuiden van de E17. Dit
nieuwe PRUP is nodig nadat het eerste PRUP uit 2012 deels
vernietigd werd door de Raad van State.

Openbaar onderzoek

Over dit PRUP loopt nu een openbaar onderzoek. Tot en met
13 april kan iedereen opmerkingen of bezwaren indienen.
De plannen kunnen ingekeken worden in het stadhuis of de
website van de provincie West-Vlaanderen. Na het openbaar
onderzoek behandelt de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening alle bezwaren. Nadien brengt ze een advies uit
aan de provincieraad.

N-VA voorstander, maar mét voorwaarden

De N-VA fractie keurde dit plan voorlopig mee goed, omdat
het een aantal belangrijke elementen bevat voor de verdere
ontwikkeling van onze welvarende stad. Maar het is wel
belangrijk om de verdere procedure goed in de gaten te houden, zodat de geplande bedrijventerreinen geen bijkomende
negatieve impact creëren. Zo is het voor N-VA Waregem
uitermate belangrijk dat men eerst het mobiliteitsvraagstuk
ter hoogte van het op- en afrittencomplex aanpakt vooraleer
nieuwe bedrijventerreinen te creëren. N-VA-provincieraadslid
Marianne Verbeke volgt de plannen nauwgezet op en pleegt,
indien nodig, overleg met Vlaams minister Ben Weyts.
Dit dossier keert zeker nog voor
de zomer terug op de banken van
de provincieraad. Kortom, wordt
vervolgd.
Marianne Verbeke
Provincieraadslid

Stadsrandbos Waregem opnieuw in de koelkast?
In 2005 werden de eerste plannen getekend voor een stadsrandbos naast de Leie, op de grens van Waregem
en Wielsbeke. Het Schoondalebos is in totaal 240 hectare groot. 80 hectare van het gebied is effectief bos,
dat zich uitstrekt van de Zavelputten in Desselgem tot aan de overkant van de Leie richting Sint-Baafs-Vijve.
Planting groene long stokt

Ook in het gemeentelijk structuurplan werd deze groene long opgenomen als een
belangrijk element in de ruimtelijke ontwikkeling. Maar na de aanplanting van
enkele bomen in 2008 en een tweede terrein in 2013 werden er geen verdere acties
ondernomen. Ook in de provinciale plannen is geen deelplan opgenomen voor dit
stadsrandbos. Dat viel niet alleen de Vlaamse overheid op, maar ook raadslid Thea
Mestdagh.

N-VA kaartte probleem aan op gemeenteraad

“Vandaag de dag is amper 2,5 procent van het grondgebied van Waregem bebost. Dat is beduidend minder dan in de rest van Vlaanderen (13,7 procent) of de
provincie (3,5 procent)”, zegt Thea. “Toen ik vorig jaar op de gemeenteraad vroeg
naar meer uitleg, antwoordde de schepen dat dit een langetermijnproject is.”

Grote lenteschoonmaak
Op zaterdag 24 maart werd opnieuw de
Grote Lenteschoonmaak georganiseerd.
Een initiatief waar N-VA Waregem met
plezier aan meewerkt. Dit jaar kon je ons
vinden in Beveren-Leie.

waregem@n-va.be

Hoe lang nog wachten?
Thea Mestdagh
Gemeenteraadslid

Hoe lang zal de Waregemnaar nog moeten wachten op een open stadsrandbos dat
al meer dan twaalf jaar beloofd wordt door het huidige stadsbestuur?
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Haal de Vlaamse Leeuw

Vlaanderen.
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Waar Vlamingen thuis zijn.
Waar u thuis bent.
Het land van de koers, van de
flandriens en van de leeuwenvlaggen
aan de meet.
Waar elke kerktoren zijn
eigen muziekfestival heeft.
Waar mensen op vrijdagavond
aanschuiven voor frietjes en op
zondagochtend voor koffiekoeken
en pistolets.
Een gastvrij land dat houdt van
gedeeld plezier en van lekker eten
in goed gezelschap.
Toon dat u thuis bent in Vlaanderen.
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja,
waarom niet, uw dorpskoers.
Uw vlag, uw thuis.

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:
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/

/

