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Beste Waregemnaar,
Eindelijk, de vrijheid lonkt. Langzaam maar zeker herwinnen we terrein
op dat vervloekte virus. De vaccinatiecentra draaien op volle toeren,
vlot en efficiënt, dankzij het werk van vele vrijwilligers. Het einde van
de tunnel is in zicht, maar voorzichtigheid is nog geboden.
We beseffen echter al lang dat niets vanzelfsprekend is en dat niet
enkel een virus vermeende zekerheden op losse schroeven kan zetten.
Voorzichtigheid is altijd geboden. Als we willen blijven werken aan
onze vooruitgang, moeten we dat met ernst, inzet en doorzettingsvermogen doen. Met rechten komen ook plichten. Het is gemakkelijk
goochelen met budgetten en begrotingen als we de rekeningen kunnen
doorschuiven naar de volgende generaties.

Laat dat nu net de taak van de N-VA zijn in de gemeenteraad. Controleren en evalueren of ook het bestuur van stad Waregem zaait naar de
zak. Worden uw centen in deze ongeziene crisis op de juiste manier
geïnvesteerd? Kiest dit stadsbestuur voor de efficiëntste investeringen,
zowel financieel, economisch maar ook sociaal en milieutechnisch?
Gaan we er in Waregem allemaal met zijn allen op vooruit?
We blijven ons inzetten voor een beleid waarin gestreefd wordt naar
transparantie, spaarzaamheid, integriteit, en een gelijke behandeling
van ieder Waregemse burger en ondernemer.
Sophie Demeulenaere,
N-VA-gemeenteraadslid

In de simpele begroting van ons gezin rekenen we niet zo. We houden
altijd een reserve, een appeltje voor de dorst voor slechte tijden. En we
investeren eerst in belangrijke en blijvende dingen. Zaaien naar de zak,
noemen we dat.

Fietsstraat Noorderlaan is totaal misplaatst
Sinds de invoering van het mobiliteitsplan tracht men de verkeersdruk in het centrum te verlagen. Dat kan alleen als de ring
rond Waregem een vlotte ring is. De N-VA bekampt daarom de fietsstraat op de Noorderlaan. “Er gebeuren nog te veel ongevallen”, zegt de N-VA.
“De fietsstraat is in strijd met
het fietsvademecum van de
Vlaamse Overheid en de visie
van het mobiliteitsplan in Waregem en het zorgt nog steeds
voor veel te veel ongevallen,
zo blijkt uit de ongevallenstatistieken van de Politiezone
Mira. Bovendien was er ruimte
om een afgescheiden fietspad

te voorzien”, zegt fractieleider
Michiel Vandewalle. Tijdens de
gemeenteraad van mei vroeg
Michiel Vandewalle enkele cijfers op. Zo blijkt dat er dagelijks
221 lijnbussen passeren op de
fietsstraat op de Noorderlaan.
Tientallen vrachtwagens komen
er de plaatselijke Aldi en Colruyt bevoorraden en duizenden

wagens passeren dagelijks langs
één van de drukst bereden
wegen van Waregem en omstreken. “Dit is helemaal geen plaats
voor een fietsstraat. Dat zeg
ik niet alleen, dat zegt ook het
Vlaams fietsvademecum. De
toepassing van een fietsstraat
staat in schril contrast met de
situatie op de Noorderlaan.”

N-VA Waregem wenst u een fijne Vlaamse feestdag
Ieder jaar vieren we samen 11 juli, het feest van Vlaanderen.
En die viering wordt nog mooier als u massaal de Vlaamse
Leeuwenvlag uithangt. Kleur Waregem geel!

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op xx juni.
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Vlaanderen investeert in
Waregemse scholen

Baanwinkels leiden tot
leegstand en verkeersdrukte

Vlaanderen investeert fors in Waregem. Dankzij Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kan Waregem rekenen op
volgende investeringen in ons lokaal onderwijs.

Ook in Waregem ontsnappen we niet aan de overvloed aan
baanwinkels langs grote
wegen. In ons geval is dat
langs de Gentseweg. Door de
coronacrisis én de aangroei
van die grote baanwinkels op
steenwegen neemt het risico
door leegstand in het centrum
toe. Er is niets zo treurig als
winkelstraten waar winkels
leeg staan. Het verkeer langs
de Gentseweg ondervindt
nu al veel hinder. Nog meer
baanwinkels zal de verkeersdrukte ongetwijfeld alleen
maar doen toenemen.
Verkeersdrukte langs Gentseweg

€ 1.337.277

Vrije Basisschool
Gaverke

Nieuwbouw, verbouwingswerken en omgevingswerken

€ 35.496

Sint-Paulusschool
campus Hemelvaart

Renovatie van de bovenverdieping van blok A, nieuwbouw
sanitair en studiezaal en aanleg
speelplaats

€ 100.489

Vrije Basisschool
Keukeldam - Sint-Petrus

Herschikken sanitair over de
gehele site

€ 827.247

Sint-Paulus campus
VTI

Verbouwing grootkeuken,
verbouwing en optimalisatie
technieken van sanitair,
warmwaterproductie,
polyvalente ruimtes

€ 20.864

Internaat Sint-Paulus
campus College

Vervanging ramen door
hoogrendementsglas,
ventilatie, vervangen poort in
berging en fietsenstalling

Als minister van Sport investeerde Ben Weyts ook 1.200.000 euro in
een nieuwe waterpartij op het middenplein van de hippodroom van
Waregem, een nieuwe eb- en vloedpiste, een klassieke wedstrijdpiste
en een galopoefenpiste om de eventingsport in Vlaanderen te voorzien
van trainingsfaciliteiten van wereldklasse.

Ben Weyts en Michiel Vandewalle

Laat burgers een
boomspiegel adopteren
De boomspiegel, een
stukje onverharde
grond rondom een
boomstam in de straat,
kan onderhouden
worden door onze
inwoners. Het maakt
onze stad wat groener
en kleurrijker, en is
bovendien goed voor
de biodiversiteit. In
veel Vlaamse steden
en gemeenten kan je
al zo’n boomspiegel
‘adopteren’. Daarom
stelt N-VA-raadslid
Nancy Vandenabeele
voor om dat ook in
Waregem mogelijk te
maken.
Nancy Vandenabeele

Jong N-VA zoekt Waregemse Leeuw
Jong N-VA Waregem is op zoek naar dé Waregemse Leeuw. Met deze wedstrijd
zoeken ze de meeste verdienstelijke Waregemnaar van de afgelopen periode.
Weet jij iemand die deze prijs absoluut verdient? Stuur dan zeker de naam
van je kandidaat door naar glen.dewaele@jongnva.be en maak kans op een leuk
Vlaamse Leeuw pakket!
Eerste uitreiking Waregemse Leeuw - het Berenhotel: van links
naar rechts Glen De Waele, Stéphanie De Waele en Michiel Vandewalle.” (foto genomen voor corona).
waregem@n-va.be
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De Treffer krijgt een
rolstoelvriendelijke toegang
Dat heuglijk nieuws kon N-VA-gemeenteraadslid Michiel Vandewalle melden,
nadat hij de bevoegde schepen daarover had aangesproken. “Initieel had ik
voorgesteld om de glazen lift te hergebruiken die in het Pand stond. Maar dat
bleek niet mogelijk. Nu kiest men voor een hellend vlak. Alvast goed nieuws
voor onze minder mobiele inwoners.”

Schoolzwembad in Sint-Eloois-Vijve moet
blijven!
Ondanks een petitie met 1.168 handtekeningen voor het behoud van het zwembad wil het stadsbestuur het instructiebad in Sint-Eloois-Vijve afbreken. Men
wil plaats maken voor twee klaslokalen, maar de aanwezige alternatieven in de
buurt bekijkt men niet. Het zwembad is nochtans een grote meerwaarde voor de
basisscholen van onze deelgemeenten én zelfs voor sportdienst. De Treffer wordt
preventief en structureel aangepast, waarom kan dit niet in Sint-Eloois-Vijve?

Verbod op achterlaten van reclamebriefjes op wagens
Goed nieuws! Op voorstel van N-VA-gemeenteraadslid Michiel Vandewalle is het voortaan verboden om reclamebriefjes achter te laten op geparkeerde auto’s. U kent dat wel. U wil in uw wagen
stappen ergens op een parking en tussen het raam steekt een kaartje van een opkoper die ‘geïnteresseerd is in uw wagen en de beste prijs wil bieden”. Deze kaartjes zorgen voor veel ergernis bij
bestuurders, ze komen vaak terecht in de natuur en zijn een excuus om ongestoord in de wagens
te kunnen kijken naar waardevolle voorwerpen en te controleren of de wagen gesloten is. De aanpassing in het politiereglement werd in juni unaniem gestemd. Fractieleider Vandewalle dankte
de gemeenteraad voor de steun en vroeg de burgemeester om de korpschef van de politie opdracht
te geven, dit nauwlettend te controleren en op te volgen.

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
‘vind-ik-leuks’, waarvoor dank! Volg ons en blijf op de hoogte van het reilen
en zeilen binnen N-VA Waregem.
www.n-va.be/waregem
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Al meer dan 1 miljoen nieuwe
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn
er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.
Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

Al 93
nieuwe bossen in
West-Vlaanderen.

Wilt u ook uw
boompje bijdragen?
Dat kan.
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u
kan helpen om Vlaanderen te
bebossen.

014229

Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd
als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen
uit tot bewegen,
verlagen stress en
maken mensen
gelukkiger.”
Zuhal Demir

