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Meer verkeer op N382
en afrit E17

De provincie wil doorgaan met de
plannen voor een nieuwe westelijke
omleidingsweg N382 rond de kern
van Anzegem. Daarom konden burgers en buurgemeenten de voorbije
weken opmerkingen formuleren op
het milieueffectenrapport (MER)
en aangeven wat onderzocht moet
worden.
N-VA Waregem wil ook een oplossing voor de verkeersleefbaarheid
in Anzegem, maar de effecten op
het op- en afrittencomplex en het
verkeer op de N382 in Waregem
moeten we bekijken.
De N-VA vroeg daarom tijdens de
gemeenteraad van 6 december aan
het bestuur welk advies de stad
hierover had uitgebracht. Tot onze
grote verwondering antwoordde
de schepen dat er geen advies
werd uitgebracht ‘omdat men geen
effecten op Waregem verwacht’.
Nochtans zal deze omleidingsweg
extra verkeer aantrekken vanuit
Wielsbeke, over de N382 en nog
meer files veroorzaken ter hoogte
van het op- en afrittencomplex E17.
Maar blijkbaar ligt de meerderheid
in Waregem daar niet wakker van.
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‘bestuur ligt daar niet wakker
van’

Leden van het Waregems Groot Verdiep hadden nog geen idee hoe ze het Goed Te Beaulieu
gingen invullen. De N-VA hielp hen een handje. CD&V nam het voorstel over en verwittigde
de pers, weliswaar zonder bronvermelding.
De Stad Waregem kocht onlangs het Goed
te Beaulieu in Beveren-Leie (2,5 hectare
voor 495 000 euro excl. kosten). Het feit
dat deze hoeve aansluit bij de eigendommen van de stad en op die manier kan bijdragen tot de realisatie van een uitgebreid
recreatief en educatief gebied werd door
de hele gemeenteraad gesmaakt, zowel
meerderheid als oppositie. N-VA
Waregem verleende dan ook haar steun
nu deze historische site in handen komt

van de Waregemse bevolking. Op de
vraag aan het Groot Verdiep of er al
plannen of ideeën waren omtrent de
bestemming antwoordde de burgemeester
dat er nog geen plannen waren.
Gemeenteraadslid Bernard Loosveldt
stelde voor het Goed te Beaulieu te
gebruiken als kinderboerderij, als streekgebonden themamuseum en ook plaats
te voorzien voor volkstuintjes.

Haal Bart De Wever naar Waregem
Leden zijn belangrijk voor de N-VA. En al zeker
voor N-VA Waregem. Hoe meer leden onze afdeling telt, hoe beter we ook in Waregem de Kracht
van Verandering kunnen uitdragen.
Meld u vandaag nog aan als lid op
waregem@n-va.be of bel naar 0475 83 69 53
en wie weet … met een beetje geluk helpt u
ons Bart De Wever naar Waregem te halen!
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Samensmelten gemeente
en OCMW, maar niet onder
één dak
Onder impuls van de N-VA-ministers maken de
gemeenten en OCMW’s zich klaar om samen te
smelten. Vanaf 2019 zal de OCMW-raad opgaan
in de gemeenteraad en zullen beide besturen
opereren onder één secretaris en één financieel
beheerder. Noodzakelijk, want twee aparte
besturen die elk een (deel van) sociaal beleid
behartigen, dat is niet alleen inefficiënt, het is ook
niet transparant.
Sociaal beleid: door de bomen het bos niet meer zien
Verkozen raadsleden moeten immers ook het sociale beleid
van de gemeente kunnen bepalen. In Waregem behartigt het
OCMW de ouderenbelangen, financiële en sociale hulp en
sociaal wonen. De stad, meer bepaald de dienst Welzijn en
Sociale Zaken, regelt de pensioenen, kinderopvang en hulp
aan personen met een handicap. Om door de bomen het bos
nog te zien, werd een ‘sociaal huis’ opgericht. Geen stenen
gebouw, maar het idee dat je overal (stadswinkel, OCMW,
deelgemeentehuizen) terecht kan met sociale vragen. Zij
zullen informeren of doorverwijzen wanneer nodig. Een goed
concept, een foute benaming.

Succesvolle eindejaarsactie
Net als de vorige jaren steunde de N-VA ook eind 2016 Music
For Life, de solidariteitsactie van Studio Brussel. Deze keer
gebeurde dit o.a. met een speciaal luciferdoosje. N-VA
Waregem heeft al haar leden bezocht en gaf hen zo een doosje
cadeau. Deze attentie werd duidelijk geapprecieerd. Alle lokale
afdelingen haalden in totaal 43 671 euro op voor het goede
doel. Een record!

Nieuwjaarsreceptie met
voetbalwedstrijd
Bij wijze van nieuwjaarsreceptie vergastte onze afdeling
haar leden en sympathisanten op een drink in ons lokaal
De Klauwaert op de Markt, gevolgd door een uitnodiging om
de Vlaamse voetbaltopper Essevee – Gantoise bij te wonen.
In een opperbeste sfeer genoten de ruim 130 aanwezigen van
elkaars gezelschap, een hapje en een drankje. De late gelijkmaker, waardoor Essevee alsnog een punt thuishield maakte
veel goed. Geslaagd uitje dat voor herhaling vatbaar is!

waregem@n-va.be

Gebrek aan communicatie

Maar met de volledige integratie, is er beterschap in
zicht. Waregem bereidt zich voor op een integratie van
gemeente en OCMW, en wel door de oprichting van
een welzijnswinkel (cf. de stadswinkel), gelegen in het
administratief centrum OCMW aan de Zuidboulevard. Mét
loketfunctie. De welzijnswinkel: één adres voor al uw sociale
vragen. Operationeel vanaf 1 januari 2017, alleen ontbreekt
momenteel nog alle communicatie naar de burgers toe.

Kijken vanuit kijkhut
onmogelijk
Fractieleider Jan Balduck
bond de koe de bel aan met
een vraag over de zavelput in
Beveren-Leie, meer bepaald
over de toestand van de
kijkhut. Door de opgroei van
struiken op de oever kan men
vanuit de kijkhut bijna niets
meer zien, zelfs nu de bladeren gevallen zijn.
Hij vroeg om het nodige
snoeiwerk te doen zodat de
kijkhut haar doel niet voorbijschiet.

Jan stelde ook voor een
beheerplan te laten opmaken
voor het natuurgebied Zavelput en voor het pas aangekochte Goed te Beaulieu. In
plaats van een dure studie
uit te besteden, kan men
ongetwijfeld rekenen op de
medewerking van de natuurverenigingen en de inbreng
van de buurtbewoners. De
bevoegde schepen beloofde
alvast om zijn best te doen.
Wordt opgevolgd.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Vrijstelling parkeerbelasting
voor alle zorgdiensten?
In Waregem geldt voor personen met een handicap, artsen en
prioritaire voertuigen een vrijstelling van parkeerbelasting. Naar
aanleiding van een vraag van Familiehulp, keurde het schepencollege een aantal vrijstellingen van betalend parkeren voor de
diensten gezinszorg van Familiehulp goed.
Tijdens de volgende gemeenteraad maakte raadslid Heidi Vandenbroeke melding dat zij een rondvraag bij de andere verzorgingsnetten had gedaan (socialistische, liberale, onafhankelijke)
en deze hiervan niet op de hoogte bleken te zijn. N-VA Waregem
stelde dan ook terecht de vraag waarom het bestuur niet gecommuniceerd heeft met andere instanties? Het bestuur antwoordde
laconiek dat het reglement gekend is. De N-VA maakte terecht
volgende bedenkingen: de aanzet werd gegeven door Familiehulp en de link had makkelijk gelegd kunnen worden naar de
anderen. Uiteindelijk ging de voorzitter in op de vraag van de

N-VA en werden de instanties aangeschreven. Geen mooi
voorbeeld van open en transparant bestuur zoals het hoort.

Skatepark grondig
heraanleggen

en tot op de draad versleten skatepark van de Waregemse skaters
en BMX’ers. Daarom wilde het schepencollege tijdens de laatste
gemeenteraad nog snel ‘een gezamenlijke oplossing’ doordrukken.

Het stadsbestuur keurde eerder al de heraanleg van de parking aan
het jeugdcentrum goed, zonder oog te hebben voor het aanpalende

Ze hebben zich rechtstreeks gericht tot leveranciers van beton
en betonnen toestellen, met als algemene opdracht om het
skatepark heraan te leggen op maat van de doelgroep (zowel
beginners als meer gevorderden). Voor het project had de stad
slechts 85 000 euro nodig.
N-VA Waregem merkte terecht op dat het globaal plan voor de
renovatie van het jeugdcentrum wel ontbreekt en dat best een
gekwalificeerd ontwerper zou worden aangesteld voor het nieuwe park. Blijkbaar viel de bemerking ditmaal niet in dovemansoren en heeft het bestuur enkele ondernemers aangeschreven.
Het blijft triest dat het stadsbestuur voor de opening van de
Zuidboulevard meer dan 200 000 euro over heeft, maar op dit
project voor onze jeugd serieus wil besparen. De N-VA zou dit
anders hebben aangepakt!

Project waterpartij op Zuidboulevard
‘Geld kon beter geïnvesteerd
worden’
Het idee van een waterpartij op de Zuidboulevard met twaalf
spuitmonden voor een bedrag van 60 000 euro, bleek voor het
stadsbestuur ‘nogal sober’ uit te vallen en werd dus uitgebreid
naar een vijf keer zo grote waterpartij. Na bijkomende studie,
nog steeds zonder concreet voorstel, komt men nu aan een
bedrag van 200 000 euro, ofwel tien keer de kost van de verhuis
van de bib, ofwel bijna de helft van de kost van de heraanleg
van de parking aan de olm.

600 Valentijnschocolaatjes uitgedeeld

Ook dit jaar stond uw N-VA-afdeling in alle vroegte de treinreizigers
op te wachten om ze een gelukkige Valentijn te wensen. Een actie
die ondertussen een heuse traditie is geworden. Vergissen wij ons of
waren er wel degelijk forensen die ons verwachtten?

Zeg nu zelf: je hoeft geen zestig spuitkoppen te etaleren om
succes te oogsten. Het resterende budget kun je besteden aan
belangrijkere noden waar de Waregemnaar wél wakker van ligt.

www.n-va.be/waregem

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

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:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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