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OCMW Waregem ondersteunt jongerenzorg Ons Tehuis
Het OCMW van Waregem werkt ook buiten de stadsgrenzen verder door de werking van vereniging Ons
Tehuis, gevestigd in Ieper, te ondersteunen. Deze vereniging houdt zich bezig met jongerenzorg en is voor
iedereen toegankelijk. Onze OCMW-raadsleden willen de werking hiervan dan ook graag eens toelichten.
Deze vereniging wordt gevormd door vier pijlers met ieder hun specifieke doelgroep:
- HDO staat in voor de begeleiding van gezinnen en kinderen die zich bevinden in een problematische leefsituatie en richt zich op
kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Er wordt vooral gewerkt met contextbegeleiding al of niet gecombineerd met een verblijf in de
instelling, er staan hiervoor 42 verblijfplaatsen ter beschikking.
- JEZ11 (lezen als jezelf) is een begeleiding in de vorm van een proeftuin en richt zich uitsluitend op meisjes tussen de 12 en 18
jaar. Meisjes die ontspoord zijn, worden hier begeleid om terug hun plaats te vinden in de samenleving.
- Als derde pijler hebben we DIVAM die jongeren een herstelbegeleiding aanbiedt na doorverwijzing van eventueel parket en of
jeugdrechtbank en beperkt zich tot de leefgroep 12 tot 18 jaar.
- Dan hebben we nog OSiO (ouders steunen in opvoeding). Dit is een project opvoedingsondersteuning dat volledig met eigen
financiële middelen wordt gerealiseerd. Aan de vijf OCMW-partners worden de mogelijkheden gegeven om in eigen stad of
gemeente beroep te doen op hun deskundige pedagogische adviezen.
Voor de OCMW-raadsleden is er dus veel werk om van onze maatschappij een leefbare en zinvolle maatschappij voor iedereen te
maken. De N-VA zet zich graag in om dit te realiseren.

N-VA zet alle mama’s in de bloemetjes
Tijdens het prachtige weekend van 14 mei deelde N-VA
Waregem meer dan 750 bloemen uit aan alle mama’s.
Een mooie verrassing op de wekelijkse zaterdagmarkt
en in de deelgemeenten, die door de meeste mensen
gesmaakt werd.
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N-VA strijdt tegen zwerfvuil
Op 25 maart trokken we met dertig mensen, waarvan zeven N-VAbestuursleden, door de straten rond het Torenhof om zwerfvuil te ruimen. Twee
uur later waren we terug met een paar goedgevulde zakken zwerfvuil.
De N-VA vindt het jammer dat de opkomst zo laag was. Er stonden zes locaties
op de planning, maar slechts op vier locaties (’t Gaverke, Torenhof, Desselgem
en Beveren-Leie) werd er vuil geruimd. Volgens de N-VA is er te weinig
sensibilisering en leverde de oproep via sociale media niet het gewenste resultaat
op. Toch wil de N-VA haar strijd verder blijven zetten, want er is nog veel werk
aan de winkel. Wij stellen voor om scholen, jeugdbewegingen en verenigingen
warm te maken voor een grote opruimactie.
Zeker aan de trage wegel, verbinding
tussen de Kortrijkseweg en de
Nijverheidsstraat, ligt heel wat
zwerfvuil en er blijven bladeren van de
hagen en de bomen opgewaaid in hopen
liggen, wat ook heel gevaarlijk is voor
fietsers en voetgangers.

Jong N-VA Waregem in debat
Op vrijdag 12 mei deden de jongeren
van Jong N-VA Waregem mee aan
een jongerendebat. Drie politieke
partijen namen deel aan dit debat:
Jong CD&V, Jong Vld en onze eigen
jongeren. Dit jaar waren er geen
jongsocialisten of jong groenen aanwezig. Onze jongeren kwamen goed
voorbereid voor de dag en sneden het
thema jeugdbeleid aan. Hun standpunten waren klaar en duidelijk.
Ze benadrukten dat er werk moet
gemaakt worden van een jeugdbeleid
dat op alle jongeren in Waregem van
toepassing is. Het thema werd verder
uitgediept door in te gaan op de
verschillende jeugdbewegingen, de
jeugdraad en de site van het jeugdcentrum.
Ook de andere partijen mochten hun
eigen thema’s aanbrengen, waarbij
Jong Vld en Jong CD&V respectievelijk digitale agenda en mobiliteit in Waregem op tafel legden. Onze jongere konden zich goed vinden in de voorstellen
van Jong Vld wat betreft digitale agenda en dachten mee. Enkele problemen
in verband met mobiliteit werden aangekaart, maar konden op weinig gehoor
rekenen van de meerderheidspartij.
Het jongerendebat was een zeer verrijkende ervaring voor alle deelnemers. Er
werd goed gedebatteerd en er werd een constructief gesprek gevoerd tussen de
partijen zonder onze partijstandpunten te verloochenen. Volgend jaar is Jong
N-VA Waregem zeker terug van de partij.
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Inzetten op
openbare barbecues
‘Beter een goeie buur dan een verre vriend’,
wordt wel eens gezegd. Toch valt het op dat heel
wat mensen nauwelijks hun buren – laat staan
verre buren – bij naam kennen. Projectontwikkelaars voorzien in stenen, maar niet in beleving.
De N-VA wil daar iets aan doen en stelt in het
kader van buurtversterking daarom ook voor
om een aantal openbare barbecues te voorzien
om zo elkaar te leren kennen. De buurtbewoners
kunnen na reservatie gebruik maken van deze
barbecues. Niet alleen is het een leuke oplossing
voor mensen die geen plaats hebben voor een
barbecue of er gewoon geen hebben, het brengt
ook mensen samen.
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N-VA vraagt en krijgt:
rookmelders voor iedereen
Tijdens de gemeenteraad van 4 april, stelden twee CD&V-raadsleden voor om (enkel) bij senioren gratis of tegen een lage prijs
rookmelders te plaatsen. De N-VA wilde dit uitbreiden naar alle
Waregemnaars, aangezien we allemaal belastingen betalen. Na
enige aarzeling ging het stadsbestuur ons voorstel bestuderen.
Al op 8 april was de kogel door de kerk. De bevoegde schepen kondigde in de pers aan om een deel van de belasting op
leegstand te besteden aan rookmelders. Dankzij de N-VA zal
vanaf het najaar elke Waregemse eigenaar en bewoner van een
woning goedkoper rookmelders kunnen kopen.

Constructieve oppositie boekt resultaten
Zelfs binnen een gemeentebestuur met een absolute meerderheid
bewijst de N-VA, als grootste oppositiepartij, haar nut:

Al jaren hamert de N-VA op het belang van fietsveiligheid.

De N-VA drong aan om de nieuwe Tartan piste open
te stellen voor niet aangesloten sporters.

De N-VA hekelt de belachelijk lage bijdragen die de gemeente
voorziet als steun aan goede doelen.

Resultaat: de piste staat open op donderdag, voor de N-VA mag
het nog iets meer zijn.
De N-VA drong aan op een betere betalingsfaciliteiten aan de
gemeenteloketten in de deelgemeenten.
Resultaat: er staan nu betaalterminals.
De N-VA drong aan om de omgeving rond het kasteel Casier
proper te houden.
Resultaat: Er wordt meer en frequenter personeel ingezet, het
resultaat laat zich zien.

Resultaat: er komen drie fietsstraten, ook rondom de scholen.

Resultaat: De burgemeester zegde toe in de toekomst geval per
geval te onderzoeken en de subsidie aan te passen.
De N-VA stelt voor het kader van buurtversterking om een aantal
publieke barbecues te voorzien.
Resultaat: nog voor de zomer komt er een eerste experiment.
De N-VA waarschuwde voor de onveilige situatie aan
het jeugdcentrum.
Resultaat: De omgeving van het Jeugdcentrum en het skatepark
worden aangepakt.

Geen stadsbos meer deze legislatuur
In de gemeenteraad van mei vroeg raadslid Thea Mestdagh of Waregem
een dossier zal indienen voor de realisatie van een bijkomend stadsbos of
speelbossen. Vlaanderen geeft immers een subsidie van 60 procent voor de
aankoop van gronden. Waregem scoort heel laag (2,5 procent) ten opzichte
van het Vlaamse gemiddelde (13,7 procent) en West-Vlaanderen (3,5
procent).
N-VA Waregem suggereerde zelfs een mooie locatie langs de Leie. Van de
plannen die in 2005 werden getekend voor een gebied van 80 ha bos, dat zich
uitstrekt van de Zavelputten in Desselgem, via het Schoendalebos, tot aan de
overkant van de Leie richting Sint-Baafs-Vijve, werd amper iets gerealiseerd.
Maar het schepencollege hield de boot af en stelde dat zij niet van plan zijn
om landbouwgronden aan te kopen voor extra bos.
Tot zover de ambities van de huidige meerderheid voor meer groen en meer
speelruimte. Ook van het nieuwe bos aan het ziekenhuis is er nog niets
gerealiseerd.
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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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