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N-VA Waregem wenst u
een gezond en veilig 2021

Beste Waregemnaar,
Wellicht heeft ook u 2020 met plezier en
een zucht achter u gelaten. Hoopvol op
naar een beter 2021.
In deze tijden is het meer dan ooit duidelijk
dat we nood hebben aan een goed en
efficiënt werkende overheid. De cascade
aan maatregelen en maatregeltjes, zonder
handhaving, gouverneurs die los vanuit de
heup schieten, een overvloed aan ‘task
forces’, vaak met honderden medewerkers, onmiskenbare fouten en, op zijn
zachtst gezegd, gebrekkige communicatie,
virologen die beleid voeren, politici die de
viroloog uithangen, …
Het was me wat. Wellicht heeft u net als ik
vaak met de ogen moeten rollen als u het
nieuws volgde.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op xx januari.

Medio maart verhinderde een kleine
minderheid dat de PS en de N-VA een
noodregering op poten zetten, met als
voornaamste doel een efficiënte bestrijding
van deze gezondheidscrisis en een gedegen voorbereiding op de relance.

In dit huis-aan-huisblad vindt u een greep
uit de realisaties en bekommernissen van
onze lokale mandatarissen. Help ons het
goede werk verder te zetten. Uw stem en
bijdrage téllen.

Over de grenzen van de politiek heen
wens ik u allen, in naam van het voltallige
Het blijft daarbij onze overtuiging dat een
steviger lokaal en Vlaams beleid veel ellen- bestuur van N-VA Waregem, in ieder geval
de had kunnen vermijden.
een voorspoedig en gezond 2021. Hou het
veilig. En duim met ons mee. Dat we snel
Doe mee. Word gratis lid
kunnen genieten van een onbekommerde,
schitterende zomer.
Ik roep u op ons te helpen dat mogelijk
te maken. Word vandaag nog lid van de
Carl Vanhoutte
N-VA. Een mailtje aan waregem@n-va.be
Afdelingsvoorzitter
volstaat hiervoor. Het eerste jaar doet u dat
N-VA Waregem
gratis, dat is onze tegensprestatie.
0475/83 69 53
waregem@n-va.be
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Toegang Expresweg / Eikenlaan
blijft open!
Het stadsbestuur had de strijd al opgegeven om de verbinding van
de Expresweg met de Eikenlaan (Bilkhage) open te houden. Tot de
N-VA een oplossing formuleerde en die op tafel bleef leggen: een
op- & uitritstrook en een verkeershoogtebeperking. Na bijna een
jaar volharden leidde dit tot het definitief open houden van die
belangrijke verbinding, waardoor de wijk een groot mobiliteitsinfarct werd bespaard.

Puik werk ten voordele van de Bilkhage!

Staakmolenstraat:
voetpad hersteld
In de Staakmolenstraat in SintEloois-Vijve duwden de wortels
van de bomen de tegels van
het voetpad omhoog, zodat dit
voor de voetgangers en minder
mobiele mensen moeilijk werd
om daar te passeren. Dankzij de
tussenkomst van Nancy Vandenabeele werden de storende
wortels verwijderd en het voetpad hersteld.

Knotwilgen Villapark gered
De knotwilgen behoren tot het DNA van het Villapark.
De bevoegde schepen was van plan om deze te kappen …
omdat ze ‘te oud’ zouden zijn. De bomen zijn echter nog
steeds gezond. Daarom riep N-VA-fractieleider Michiel
Vandewalle op om de bomen niet te kappen. De knotwilgen werden gelukkig gespaard.

N-VA roept stadsbestuur op om ondernemingen
te steunen in milieuvriendelijke investeringen
N-VA-gemeenteraadslid Sophie Demeulenaere dankte de ondernemers voor hun
inspanningen op vlak van CO2-vermindering.
Naar aanleiding van de resultaten van
het rapport van Leiedal dankte de N-VA
de Waregemse ondernemingen voor hun
geleverde inspanningen om de CO2-uitstoot te verlagen en zo mee te helpen
om de klimaatdoelstellingen (van het
Project Zero Regio) van het burgemeestersconvenant te behalen. Het energieverbruik moet, als grootste oorzaak van
CO2-broeikasgassen, drastisch dalen.
De N-VA beseft dat het streven naar
klimaatneutraliteit en duurzaamheid
zeer dure investeringen vergt in innovatieve, milieuvriendelijkere apparatuur en
energiebesparende productieprocessen.
Maar we zien in het rapport dat de bedrijven desalniettemin de beste leerlingen van de klas zijn.

waregem@n-va.be

Stad moet voorbeeld zijn
Vandaar ook onze warme oproep aan
het bestuur en aan de dienst Omgeving
om in overleg te gaan met onze bedrijven. “Probeer als stadsbestuur een voorbeeld te zijn in de regio met een efficiënt
vergunningenbeleid voor zinvolle en
duurzame investeringen”, zegt Sophie
Demeulenaere.
“Investeringen die logische oplossingen
kunnen bieden voor de toenemende
vraag naar meer groen en leefbaarheid,
die de open ruimte niet verder innemen
en zorgen voor een groenere mobiliteit
van werknemers”, geeft Sophie aan.

Investeringen moeten renderen
Bedrijven willen graag meewerken aan

het bereiken van al deze idealen maar
moeten voldoende ademruimte hebben
om ook nog te ondernemen, te groeien
en hun ambities waar te maken. De dure
investeringen moeten uiteindelijk ook
renderen!
Sophie geeft enkele voorbeelden: “Laat
ze waar mogelijk hoger bouwen, laat
gemakkelijker grondenruil toe om de
meest geschikte plaats te vinden voor
groen of industrie, … De stad kan hier
een zeer belangrijke rol in spelen door
mee te denken met de bedrijven – in
alle sectoren – en zo te streven naar een
mooie, nette en welvarende regio.”
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Inspraak? Hou contact met ons
Inspraak blijft voor elk van ons belangrijk! Wij staan voor u klaar als u uw ideeën of mening met ons wil delen! Mail of bel gerust!
Alle contactgegevens van onze mandatarissen en bestuursleden kan je vinden op waregem.n-va.be

Michiel Vandewalle
Fractievoorzitter

N-VA Waregem

Sophie Demeulenaere
Gemeenteraadslid

U vond ons al
1.000 x leuk!

Geert Deroose
Gemeenteraadslid

Nancy Vandenabeele
Gemeenteraadslid

Afgelopen jaar bereikte onze Facebookpagina de kaap van 1.000 ‘vindik-leuks’, waarvoor dank! Volg ons en blijf op de hoogte van het reilen en
zeilen binnen N-VA Waregem.

Ledenactie N-VA Waregem
Ledenactie Jong N-VA
Jong N-VA Waregem bedankte dit jaar zijn leden met een
kerstpakketje vol leuke Jong N-VA-gadgets zoals hun eigen ‘f*ck
Vivaldi-condooms’, balpen, mondmasker en een Vlaamsche
Leeuw biertje!

Tijdens de eindejaarsperiode had het bestuur
van N-VA Waregem een fijne verrassing in
petto. Alle leden kregen een herbruikbare tas
met heerlijke koekjes, mondmasker en nieuwjaarswensen bezorgd. Een hartverwarmende
attentie na een bewogen jaar.

Wil jij ook lid worden van Jong
N-VA? Neem gerust contact op
met voorzitter Glen De Waele op
glen.dewaele@n-va.be of contacteer hem op sociale media.

Voorzitter Glen De Waele (links)
en jongste bestuurslid Chinouk
Depaemelaere (rechts) deelden
samen hun kerstpakketjes uit op
coronaveilige wijze.

Mobiliteitsplan van start
Enkele maanden geleden ging het
mobiliteitsplan van kracht. De N-VA/
Open Vld-fractie maakte hier tijdens de
laatste verkiezingen een speerpunt van.

en voldoende parking hebben. Automobilisten die niet in het centrum moeten zijn,
worden geacht de ring te nemen.

Inzetten op fietsinfrastructuur:
volwaardige fietspaden, meer fietsenrekken en openbare fietspompen.

Onze fractie zal een grondige evaluatie
maken, maar had bij invoering van het
mobiliteitsplan volgende belangrijke
opmerkingen:
Nadat fractieleider Michiel Vandewalle
Fietsstraten horen niet thuis op de ring.
eind 2019 een uitgewerkt plan voorstelde,
De ring moet een vlotte doorstroming
kwam wat decennialang niet mogelijk was,
hebben met een volwaardig afgescheitoch in een stroomversnelling.
den fietspad.
Meer shop&go-parkeerplaatsen en
Het doel is dat automobilisten die in het
parkeerplaatsen voor minder mobiele
centrum moeten zijn, en vlotte doorgang
mensen.
www.n-va.be/waregem

Vlaamse Regering voert strijd
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardigheid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

“Een sociale woning moet
terechtkomen bij wie ze echt
nodig heeft. Dat is een zaak
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onderzoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland.
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terugbetalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.
Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buitenland of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt
aan de sluiting van alle kerncentrales.
1 Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er
nog lang niet.
2 Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de
volgende jaren.
3 Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal.
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

“ De kernuitstap schiet tekort
op het vlak van zekerheid,
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”
Bert Wollants
Kamerlid
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