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www.n-va.be/waregem

Omdat haar job als kabinetssecretaris van viceminister-president Liesbeth  
Homans en haar jonge gezin met drie kindjes moeilijk te combineren zijn met 
haar lokale mandaat, verlaat Ellen Devriendt de Waregemse gemeenteraad.  
Bernard Loosveldt volgt haar op.
“Ik heb lang getwijfeld over deze beslissing, vooral door de vele mensen die de 
laatste verkiezingen steeds in mij hebben geloofd en op mij hebben gestemd”, aldus 
Ellen. “Je wil alles gedaan krijgen, je wil voor iedereen goed doen, maar de realiteit is 
dat ik dat met deze zware combinatie niet altijd even goed kan doen. Zeg nooit nooit 
in de politiek, maar vandaag, in deze levensfase, is dit voor mij de beste keuze,” 
Nieuw raads- en bestuurslid Bernard Loosveldt is 47 jaar, gehuwd met Inge Gabriëls, 
vader van twee dochters en werkt als sales- en marketingmanager bij Nyobe. Hij is 
ook erevoorzitter van de overkoepelende supportersfederatie SV Zulte-Waregem.

N-VA Waregem viert op zaterdag 11 juli het Feest van de Vlaamse Gemeenschap  
op zijn Breugels met een stevige barbecue in het Jeugdcentrum aan de Zuiderlaan.  
Het festijn begint om 19 uur. Kaartjes kosten 15 euro per persoon. Vooraf inschrijven 
kan je bij de bestuursleden van de partij.

Bernard Loosveldt volgt Ellen Devriendt op 
in gemeenteraad

Vier de Vlaamse Feestdag in het Jeugdcentrum

Hang op 11 juli een Leeuwenvlag uit. Als beloning deelt ons bestuur aan iedere  
bewoner van Groot-Waregem een gele roos uit. N-VA Waregem schenkt een gratis 
Leeuwenvlag  aan vijf Waregemnaars die de volgende vraag juist beantwoorden.  
Het antwoord is terug te vinden in dit huis-aan-huis blad.
Vraag: Welke nieuwe naam kreeg de Waregemse afdeling  
van Het Werk der Volkstuinen?
Schiftingsvraag: Hoeveel leden telt N-VA Waregem op 8 juli 2015  
om 12 uur ’s middags?
Mail je antwoord naar: waregem@n-va.be.

Een roos voor een vlag!

Beste Waregemnaar,
N-VA Waregem blijft een afdeling 
in volle ontwikkeling. Zoals u in 
dit blad kan lezen, blijven we heel 
actief in de gemeenteraad. Ook 
onze afdelingswerking heeft de 
afgelopen maanden een enorme 
verandering doorgemaakt.

Sinds enkele maanden gingen een 
heel pak werkgroepen van start 
waarin zowel mandatarissen, 
bestuursleden als leden vertegen-
woordigd zijn. Op deze manier 
betrekken we onze leden heel 
nauw bij zowel onze politieke 
standpunten als bij de afdelings-
werking.

Ook onze activiteiten zijn de 
komende maanden niet van de 
minste. Op 11 juli kan u weer 
genieten van ons eetfestijn en in 
oktober komt niemand minder 
dan Jan Jambon naar Waregem 
om zijn licht te laten schijnen op 
de politieke actualiteit. 

En vergeet ook onze rozenactie 
niet! Wie een Vlaamse Leeuw 
uithangt op 11 juli krijgt van ons 
een gele roos! Als u nog geen 
Leeuwenvlag hebt, lees dan zeker 
verder en wie weet wint u er wel 
één! Ik wens jullie nu al een fijne 
Vlaamse Feestdag!

Dimitri D’Hondt 
Voorzitter N-VA Waregem
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Raadslid Jan Balduck valt steeds weer de eigengereidheid van de chauffeurs van De Lijn op als die hun bus willen 
parkeren op de voorziene plaats aan de dekenij op het marktplein. In veel gevallen blijven de voertuigen pardoes op de 
rijweg staan of met de wielen op het asfalt. Het gevolg: het doorgaand verkeer stokt en er ontstaan lange files rond de 
dekenale kerk.

De schepenen lieten weten dat de stad al diverse keren een oplossing heeft gevraagd aan De Lijn,  
maar het blijft voorlopig wachten op chauffeurs die enkel parkeren waar het mag en moet.  
Het beste zou natuurlijk zijn dat er geen bussen van de Lijn meer rond het marktplein zouden  
draaien en keren. Dat zou pas de veiligheid verhogen van de vele mensen op de terrasjes  
bij goed weer.

Raadslid Heidi Vandenbroeke stelde al meermaals de toekomst van het Pand als ‘commercieel’ centrum in vraag, op 
basis van de leegstandcijfers in het centrum van Waregem. Bijna drie jaar na de gemeenteraadsverkiezingen heb-
ben de stad en het autonoom gemeentebedrijf Wagso, beheerder van het Pand, in feite nog altijd niets ondernomen.

Toch zijn er erg dringende ingrepen vereist. In de omgeving van het stadhuis, de stadswinkel en het recent geopende 
pand van Burgerzaken en Bevolking is leegstand legio. Maar ook elders in het centrum staan er veel commerciële pan-
den leeg. Waregem staat daarmee niet alleen in Vlaanderen, dat 7 procent onverhuurde winkelpanden kent, maar dat 
mag voor het schepencollege geen reden zijn om zelf niet de handen uit de mouwen te steken.

Beheerder Wagso moet het voorbeeld geven door de ‘papieren’ stadsmanager eindelijk eens aan het werk te zetten.  
Een ondernemend beleid is meer dan het innen van de huur van commerciële panden, toch?

Dat die maandelijkse bedragen veel te hoog liggen, is alvast één oorzaak van de leegstand. Veel te weinig jonge onder-
nemers en zaakvoerders zien het zitten om iets op te starten. Hen stimuleren zou alvast een pluspunt zijn. N-VA pleit 
voor onmiddellijke actie, niet voor nieuwe, dure studies. Maar bovenal pleiten we voor een duidelijke visie voor de stad.

Na zeker twee jaar nagelbijten op de groene vingers kan het stadsbestuur 
nog altijd niet uitmaken of er nu al dan niet volkstuintjes komen.

De aanzet was er nochtans. Het bestuur voorzag minstens een hectare (land-
bouw)grond. Een ligging dicht rond het stadscentrum was de voorwaarde, 
maar geen enkel overleg leverde wat op. Ook een mogelijke samenwerking 
met Zulte bleek een maat voor niets. 

Terug naar af dus, en dat is jammer. Want de Waregemse vereniging Tuin-
Hier (de nieuwe naam van de Volkstuintjes) was bereid om het beheer op zich 
te nemen en de te bewerken hectare professioneel in te richten. 

Misschien biedt de Mirakelstraat alsnog soelaas. De bewoners van ‘t Groot Verdiep zoeken een nieuwe bestemming 
voor de site van de vroegere textielfabriek Deslee. Die ene tienduizend vierkante meter kan best ideaal zijn voor bloem-
kolen, knolrapen, schorseneren en prei.

Op uitnodiging van N-VA Waregem komt minister van Binnenlandse  
Zaken en partijgenoot Jan Jambon naar de Schakel. In de oranje zaal 
kan je hem op woensdagavond 14 oktober zelf confronteren met hete 
hangijzers. Niet alleen de moderator mag de minister namelijk vragen 
stellen maar jij ook. Een must dus voor iedereen die interesse heeft in de 
politiek. Het evenement begint om 20 uur.

Buiten de lijntjes parkeren

Welke toekomst heeft het Pand?

Komen er nog volkstuintjes?

Jan Jambon komt naar Waregem

Wie regelmatig de werf op de hoek van de Zuiderlaan en de Hol-
straat passeert, stelt vast dat de bouw van de nieuwe stadsbiblio-
theek (opening binnen een jaar) bijzonder vlot gaat. En dan rijst de 
vraag, wat met de vrijgekomen ruimte? 

De afspraak was dat het cultureel centrum die zou gebruiken. Tot het 
schepencollege in april besliste om de huidige bibliotheek allicht te 
slopen omdat het gebouw te weinig stabiel zou zijn. Vreemd voor een 
gebouw dat veertig jaar lang perfect fungeerde als ‘boekerij’ en heel 
veel bezoekers over de vloer kreeg. Komt er na de sloop dan een nieuwbouw die voldoende ruimte biedt aan het 
druk bezochte cultureel centrum? De N-VA vreest dat ook in dit dossier de nodige (toekomst)visie ontbreekt.

Voor de nieuwe stadsbibliotheek zijn er alvast geen problemen. Voor het gebruik daarvan zou de huidige prijs van 
25 euro gehandhaafd blijven, leerde Heide Vandenbroucke. De stad zal zijn financiële inbreng en betoelaging niet 
verminderen. Maar die blijft wel onder het Vlaamse gemiddelde.

Manfred Delaere is als buurtbewoner begaan met het drukke verkeer in de Vijfseweg. Hij vindt de nieuwe 
uitrit niet meteen de beste oplossing en had liever een rotonde gezien waar de bomen werden gesnoeid.

“De Vijfseweg is een gewestweg en Vlaanderen was tegen de aanleg van een rotonde. Maar als je ziet hoeveel ruimte 
is vrijgekomen vooraan de parking, dan denk ik dat het toch een goed alternatief had kunnen zijn. Het kruispunt 
van de uitrit met de Vijfseweg werd wel in een nieuw kleedje gestoken.”

Het valt Manfred ook op dat er te weinig aan de voetgangers werd gedacht: “Het is goed dat het dubbelrichtings-
fietspad vanaf de gewestweg aansluit op het natuurreservaat en naar de Slekkeput. Maar waar blijven de voetgan-
gers in dit verhaal? Was er geen combinatie mogelijk met het fietspad?”

N-VA Waregem wou al een tijdje een jongerenafdeling oprichten. Dat 
is belangrijk om een band met de jeugd, en dus onze toekomst, te ver-
zekeren. Jong N-VA Waregem wil tegemoet komen aan de politieke 
honger die heerst onder de jongeren. Op 11 juli om 11 uur stelt het be-
stuur van de jongerenafdeling zich voor aan u in het Sportkaffee aan 
het jeugdcentrum. Tot dan!

Meer ruimte voor de Schakel?

Geen voetpad bij nieuwe uitrit kliniek

Jong N-VA Waregem van start!

DIGITALE WEEK
Het stadsbestuur besliste om dit jaar geen Digitale week te organiseren. N-VA Waregem wil dat wel doen, via een 
infomoment rond ‘digitale veiligheid’. Datum en locatie worden aan de geïnteresseerden meegedeeld. Vooraf inschrij-
ven bij waregem@n-va.be of 0475 83 69 53.

WAT ALS JE FIETS GESTOLEN WORDT?
In de stad worden regelmatig fietsen gestolen, destijds zelfs  in de bewaakte parking aan de achterkant van het station. 
Als je je rijwiel kwijt bent, dien dan altijd klacht in bij de politie. Maar beter voorkomen dan genezen natuurlijk. Door 
je fiets te graveren bijvoorbeeld. Dit kan bij Veloods (bedrijvenzone Transvaal aan de Vijfseweg) in samenwerking met 
de politiezone Mira. Wordt je fiets toch gestolen, zorg dan dat je foto’s ervan hebt en dat je fiets gepersonaliseerd is.  
Zo vindt de politie hem makkelijker terug. 

Contacteer waregem@n-va.be of 0475 83 69 53 om je hierin te laten bijstaan.

Tips

Shana Duquesne, Rob De Vos, Semmi Vankeirsbilck, 

Isolde Billiet, Isaura Billiet en Karel Dheedene
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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

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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:     /     /
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