We zetten onze
schouders
onder
Wevelgem
Uw toekomst, onze zorg!

De weggebruiker
niet laten vallen
Met goede en verzorgde voetpaden, een veilig
fietsnetwerk, een gestructureerd verkeersplan en
openbaar vervoer doorheen de drie deelgemeenten,

“VEILIG VERKEER voor
iedereen”

krijgt iedereen de kans om zich op een milieu
vriendelijke manier te verplaatsen zonder al te veel

tot aan de schoolpoort. De recreatieve fietser kan

hinder te ondervinden. Veilig verkeer vertrekt aan

genieten van een tochtje doorheen een groen

ieders voordeur.

landschap. Zone 30 wordt ingevoerd waar nodig.
Trager verkeer zorgt immers voor een veiliger
oversteek. Verkeerslichten proberen we te beperken.

Wat willen wij met jou realiseren?
Verkeersveiligheid is voor sp.a een absolute prioriteit.
De infrastructuur moet beter en veiliger. Het centrum
van Wevelgem toont van hoe het niet moet.
Voetpaden moeten goed onderhouden worden.
Wij herwaarderen de fiets, het meest duurzame
vervoermiddel voor kortere afstanden. Fietspaden,
tijdens de winter sneeuwvrij, krijgen een degelijke
afbakening en verlichting. Alle trakelwegen worden
opengesteld. De schoolgaande jeugd komt zo veilig
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Dit zorgt voor een betere doorstroom doorheen onze
gemeente. We vermijden zwaar verkeer in de
dorpskernen. Een degelijke communicatie met alle
weggebruikers is op zijn plaats. Infoavonden en het
uitdelen van de juiste brochures kunnen helpen om
een duidelijke visie te geven hoe een buurt kan en
moet evolueren. sp.a wil een lokale dienst voor minder
mobiele mensen en openbaar vervoer tussen de drie
deelgemeenten. We hebben nood aan meer
parkeerruimte!
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Aantal sociale woningen
moet omhoog
Wonen moet betaalbaar zijn voor iedereen. Iedereen
heeft recht op een eigen stek, of je nu huurt of koopt,

“BETAALBAAR wonen”

veel of weinig verdient. Toch wordt dit alsmaar
moeilijker. We laten niemand aan zijn lot over, houden
rekening met ieders draagkracht om iedereen te
geven waar hij recht op heeft: een comfortabele,
goede en betaalbare woning.

van sociale huisvesting stimuleren. sp.a wil ook
inzetten op leegstand en verkrotting: eigenaars
moedigen we aan met premies om ongeschikte of
onbewoonbare woningen te renoveren. Het
rendement van belasting op leegstand, op
onbebouwde grond gebruiken we om leegstaande

Wat willen wij met jou realiseren?

panden op te kopen, te renoveren en opnieuw door te

sp.a laat niemand aan zijn lot over. We bevoordelen

verkopen of te verhuren. sp.a wil inzetten op

ook niemand. Op basis van de noden van de diverse

kwaliteitsvol wonen: mensen willen het liefst thuis

generaties in onze gemeente willen wij zorgen voor

ouder worden. Helaas zijn deze niet altijd aangepast

een ruim en divers aanbod aan woningen, alternatieve

aan het ouder worden. Wij willen mensen

woonvormen, diensten en voorzieningen die

aanmoedigen om hun woning toegankelijk te maken

anticiperen op veranderingen zowel op sociaal als

via informatie, premies en diensten die ouderen

fysiek vlak en op wijzigende gezinssituaties. sp.a wil

begeleiden bij het laten uitvoeren van

verder investeren op sociale huisvesting. We zetten

aanpassingswerken.

hierop in en willen de inspanningen voor het realiseren
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Respect hebben
voor elkaar
Een leefbare gemeenschap kan enkel op basis van een
goed veiligheidsgevoel. Enkel in een veilige buurt ga
je de deur uit, vol vertrouwen, maak je kennis met je

“VEILIGHEID is een
basisrecht”

buren of de mensen in je straat en kunnen we allen
deelnemen aan een sociaal buurtleven. Zijn er zaken

Dit vertaalt zich in overlast en andere toestanden zoals

die onze veiligheid ondermijnen, moeten deze

sluikstorten en vandalisme. Politiemensen moeten

onmiddellijk aangepakt worden.

gemakkelijk aanspreekbaar zijn. Buurtoverleg willen wij
aansporen. Dit zorgt voor een beter contact tussen
politie en overheid. Bewakingscamera’s zetten we

Wat willen wij met jou realiseren?
Een veilig gevoel is het begin van alles. sp.a vindt dat
de veiligheid in de gemeente moet benaderd worden
vanuit een integrale visie: bij het aanleggen van
straten, speelpleinen of het aanleggen van sociale

doordacht in op plaatsen met een reëel risico.
Iedereen moet zich veilig voelen op de plaats waar hij
woont, of naar school gaat of werkt. Inzetten op een
onderling vertrouwen, dat zorgt pas voor een solidair
bouwen aan de toekomst.

woonwijken is de veiligheid van de gebruikers
prioritair. We zorgen voor een degelijke verlichting.
We houden de omgeving net en rein en houden er de
nodige sociale controle. Naast de ‘harde’ criminaliteit
hebben we ook aandacht voor de ‘kleine’ criminaliteit.
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Kleine zelfstandigen
helpen
Een bloeiende en gezellige gemeenschap heeft een
ruim aanbod aan plaatselijke winkels en cafeetjes.
Lokale handel en horeca moeten gestimuleerd

“ LOKALE ECONOMIE
aanmoedigen”

worden. Ondernemers moeten kansen krijgen om hun
werk rendabel te maken. Bovendien creëert een

centrum moet dus een gezellige buurt worden met

levendige lokale economie ontmoetingsplaatsen en

lokale handel en horeca die samen zorgen voor een

-momenten waar minder mobiele mensen ook

levendige economie waar mensen doorheen kunnen

terecht kunnen.

wandelen en elkaar ontmoeten. Bestaande
winkelstraten frissen we op. sp.a wil ook spotten op
plaatsen waar groen kan gerealiseerd worden. Waar

Wat willen wij met jou realiseren?
Kleine zelfstandige handelaars zijn er best in de
omgeving waar we wonen. Zo kan men op een
milieuvriendelijke manier zijn boodschappen doen.
Ook minder mobiele mensen kunnen er terecht.
Daarom steunt sp.a het idee om bij herwaardering van
wijken ruimtes te voorzien waar kleine zelfstandigen
zich kunnen vestigen. Een premie kan hierbij helpen.
sp.a wil dat ook de grootste deelgemeente zijn

openbare werken aan de gang zijn moet de hinder,
mits goede afspraken, tot een minimum beperkt
worden. sp.a wil ook de bestaande samenwerkings
verbanden met gespecialiseerde organisaties zoals
VDAB verder uitbouwen. Sociale economie is immers
ook belangrijk. Ook de industriezones krijgen onze
aandacht. Werken in de buurt zorgt voor een
onschatbare bron van voldoening en economische
activiteit.

dorpsplein krijgt. De heraanleg van het Wevelgemse
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Omdat mensen
belangrijk zijn
Onze bevolking wordt steeds ouder. Sommigen gaan
vroeger met pensioen. Een actief ouderenbeleid

“VERGRIJZING verzilveren”

voeren voor alle senioren is daarom noodzakelijk.
Dialoog met deze groep van mensen is hiervoor de
beste oplossing. Belangrijk is dat senioren zo lang
mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen
blijven. Hen in beweging houden is de boodschap.

genieten onze aandacht. We organiseren
preventiecampagnes zoals het stoppen met roken,
gezond eten. Nu het ocmw een onderdeel wordt
binnen de gemeente, blijven wij erop toezien om
verder een efficiënt geïntegreerd en eenvoudig
welzijnsbeleid uit te bouwen. sp.a wil thuiszorg vinden

Wat willen wij met jou realiseren?

efficiënter maken, de mantelzorg en

sp.a wil maatregelen nemen die ouderen aanbelangen

eerstelijnsgezondheidszorg, de palliatieve zorg, de

zoals mobiliteit, inkomen en vereenzaming. We

geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg

schenken aandacht om de digitale kloof te verkleinen.

extra stimuleren waar het kan. Regelmatig overleg

We zorgen voor ondersteuning in het

plegen met artsen, verpleegkundigen, kinesisten en

verenigingsleven. We bieden een ruim vrijetijdsaanbod

ziekenfondsen is een must die maximaal moet benut

aan en stimuleren het sociaal contact. We hebben

worden. sp.a wil het plaatsen van defibrillatoren in

aandacht voor de toegankelijkheid van openbare

openbare gebouwen finaliseren. Levens redden is en

gebouwen, ook voor eigen woningen en informeren

blijft belangrijk!

over veiligheid. Mobiliteit zoals oversteekplaatsen
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Het gemeentepersoneel
is er voor u
Voorkomen dat mensen die nood hebben aan zorg,
opvang en bijstand door de mazen van het net glijden
is een belangrijke taak van het gemeentebestuur. sp.a

“Een ZORGZAME
gemeente”

wil daarom een sterk sociaal huis met een centraal
aanspreekpunt. Een makkelijk toegankelijke en

dan ook van primordiaal belang. Regelmatig overleg

moderne gemeentelijke dienstverlening is dan ook op

tussen initiatieven uit het privé met de diensten van het

zijn plaats en moet waar nodig bijgestuurd worden.

gemeentebestuur moet maximaal worden toegepast.
Een snelle bijsturing van het beleid kan dan mocht dit
nodig zijn. We zetten maximaal in op digitalisering van

Wat willen wij met jou realiseren?
Als lokaal bestuur staan we dicht bij onze inwoners:
onze gemeentelijke diensten moeten dan ook goed
bereikbaar zijn. Loketten dienen maximaal geopend,
deels in de voormiddag, deels in de namiddag. Een

documenten.
Als bestuur zijn we dichtbij. We bouwen de lokale
dienstencentra uit in de breedte: publieke en private
diensten moeten zich kunnen aanbieden in deze
centra.

verlaat openingsuur tijdens de week blijft wenselijk.
sp.a wil dat je hier terecht kan voor alle informatie over

We zijn klantvriendelijk en voeren een grondige

diensten, prijzen, premies en tegemoetkomingen die jij

vereenvoudiging door op alle gemeentelijke

belangrijk vindt. Hier moet men u kunnen helpen bij

procedures.

het vervullen van administratieve formaliteiten van
welke aard ook. Een nauwe samenwerking in een
goede relatie met bestaande diensten uit het privé is
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Aandacht hebben
voor onze jeugd
Een gemeente die oog heeft voor haar jeugd is een
gemeente die leeft. sp.a wil een creatief en gedurfd
jeugdbeleid uitbouwen met bijzondere aandacht voor

“Plaats maken voor
TALENT”

ontspanning en inspraak. Jongeren moeten immers
kunnen spelen, hangen, bewegen, sporten en zich

verplaatsen. sp.a wil daarom onderzoeken of gratis

verenigen. Zij moeten van het leven genieten en hun

openbaar vervoer doorheen de gemeente op

eigen mogelijkheden leren ontdekken.

bepaalde tijdstippen haalbaar is. Zo kunnen ze
deelnemen aan sportieve en culturele evenementen
naar hun goesting, worden ze creatief en staan ze met

Wat willen wij met jou realiseren?
sp.a wil kwaliteitsvolle ontmoetingsplaatsen en
uiteenlopende, aantrekkelijke activiteiten aan lage
prijzen of zelfs gratis aanbieden dit in samenspraak
met de jongeren. sp.a ondersteunt jeugdverenigingen.
We bieden stockeerruimte voor materiaal aan. In een
positief fuifbeleid en een positief hangbeleid kunnen
jongeren zichzelf zijn zonder te storen.
Wij staan voor open onderwijs die jongeren stimuleert

een open blik in de wereld.
Jongeren die het moeilijk hebben willen wij helpen.
Kinderen grootbrengen mag geen probleem zijn.
Kosten van opvang en van naschoolse activiteiten
moet betaalbaar zijn voor ieder gezin. Ook kosten
gemaakt voor het schoolgaan moeten beperkt blijven.
Hier stellen wij groepsaankopen voor. Zo heeft ieder
kind of jongere de mogelijkheid om te bouwen aan
zijn eigen toekomst.

om buiten de schooluren leerervaringen op te doen.
Kinderen moeten zich makkelijk en veilig kunnen
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Voorkomen is beter
dan genezen
Armoedebestrijding is niet het werk van één persoon,
maar kan enkel effectief zijn als het als een rode draad

“KANSARMOEDE bestrijden”

door het volledige gemeentebeleid loopt. We zetten
dan ook in op alle hefbomen in zoveel mogelijk
beleidsdomeinen om zo efficiënt mogelijk de
bestaande en gekende armoede te bestrijden. Dat
mensen nog uit de boot vallen is ontoelaatbaar.

2019 opgenomen wordt binnen het gemeentebestuur,
willen wij toch waakzaam zijn en verder steun verlenen
om deze dienst uit te bouwen.
Initiatieven die opvoedingsondersteunend werken
zoals schoolopbouwwerk steunen wij. We zorgen voor

Wat willen wij met jou realiseren?
Detectie is belangrijk. Structureel overleg met alle
betrokken partners zorgt voor een snelle bespreking
van de problemen. Budgetbegeleiding en
schuldbemiddeling willen wij uitbreiden. Preventief
helpen dijkt gerechtelijke procedures en een hoge
schuldenlast in.

een goede communicatie tussen gemeente, ouders,
buurt en school. Zo geraken mensen op jonge leeftijd
niet onopgemerkt uitgesloten. Armoede is erfelijk.
Kinderarmoede is onaanvaardbaar. Jeugdverenigingen
kunnen hier zeker helpen bij het opsporen van
verdoken armoede. Kinderen moeten een sociale
vooruitgang kennen. sp.a wil de groei van
kinderopvang en het gemeentelijk onderwijs

Het beter opnemen van rechten kan een belangrijke

actualiseren. Buurtcentra moeten verder ontwikkeld

stap zijn in de strijd tegen armoede. Informeren en

worden.

begeleiden, zodat met deze rechten claimt, blijft een
belangrijke taak voor het ocmw. Nu deze dienst vanaf

16

17

Samenwerken voor
ons klimaat
Genieten van de natuur? Samen kunnen we gaan voor
meer groen met onze gemeente als voorhoede die

“Natuur en milieu”

iedereen op sleeptouw neemt. Landelijk groen naar
waarde schatten, een duurzaam waterbeleid,
openbaar en privédomein proper houden, een

houden rekening met eventuele wateroverlast. Dit

toekomstgericht energiebeleid en groene jobs

biedt kansen om vergeten hoekjes, publieke ruimtes of

creëren zorgen voor een positief natuur- en

informele parkeerplaatsen te ontharden en op te

milieubeleid.

waarderen. Indien nodig verbouwen we grachten om
regenwater langer bij te houden en de riolen te
ontlasten. Afvalhinder willen wij extra gaan beperken

Wat willen wij met jou realiseren?
Natuurverenigingen zijn welkom bij sp.a. Bedrijven
zetten we aan om hun niet-bebouwde bedrijfsruimte
te vergroenen. Particulieren stimuleren wij om voor
biodiverse groenelementen te kiezen. Landelijk groen
schatten we naar waarde in en streven naar een
maximale waarde als publieke ruimte met meerdere
functies.

door te investeren in voldoende vuilnisbakken en
speciale afvalbakken voor blikjes en plasticflesjes. We
willen een toekomstgericht energiebeleid met
aandacht voor duurzame energiebronnen en de
mogelijkheid tot groepsaankopen voor iedereen. We
zorgen voor de groene jobs van morgen: de
‘energiesnoeiers’. Deze kortgeschoolden of langdurig
werklozen voeren zo energiebesparende maatregelen
uit en vinden een nieuwe zinvolle job.

sp.a wil een waterplan met aandacht voor waterbuffers
bij stopzetting van eventuele bedrijventerreinen. We
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Droom wordt
werkelijkheid
Jarenlang maken zowel inwoners als niet-inwoners
van Wevelgem de bemerking dat er slechts één iets
ontbreekt in het centrum van de deelgemeente

“CENTRUMPLEIN voor
Wevelgem”

Wevelgem : een plein waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten. Goed nadenken over een praktische
realisatie wordt de boodschap want de aanwezigheid

openen in het centrum. Zij krijgen de kans om een

van de N8 vormt een spelbreker in het ontwikkelen

terrasje aan te leggen. Hier kunnen we elkaar

van een mooi plan.

Wat willen wij met jou realiseren?

ontmoeten. De Noord- en Zuiderkant van het
centrum verbinden we met een tunnel die zorgt voor
een gemakkelijker oversteek voor fietsers en

Het ontbreken van een centrumplein in de

voetgangers. We proberen het aantal verkeerslichten

deelgemeente Wevelgem vormt reeds jarenlang het

te beperken en we bannen het zwaar verkeer uit de

onderwerp van discussie. De intentie is er om hieraan

kern van de gemeente. Het aantal parkeerplaatsen

te werken. Beroep doen op een externe dienst lijkt ons

moet op zijn minst behouden blijven. We stellen de

aangewezen. sp.a stelt voor dat alle politieke fracties

fiets voor als het vervoermiddel om ons centrum te

en externe betrokken partijen zoals de provincie,

bereiken. Op geregelde tijdstippen organiseren we

samen rond de tafel gaan zitten. Dit resulteert in een

buitenactiviteiten.

plan, gedragen door een ruime meerderheid. sp.a
voorziet alvast een nostalgisch ploeterbad in de
gemeentelijke hovingen en een aangenaam plein met
het nodige groen en aangepaste verlichting.
Zelfstandigen moedigen we aan om een zaak te
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sp.a Wevelgem

Provincie West-Vlaanderen

1.

DEBELS Francies

19.

VERVAEKE Andy

1.

BEKAERT Simon

2.

CLAEYS Vicky

20.

ROBESYN Hilda

2.

HOLLEVOET Justine

3.

DE SMET Joke

21.

DORNY Viviane

3.

VEYS Maxim

Hoe stemt u geldig?

4.

GODDEERIS Yves

22.

VANSTEENKISTE Sofie

4.

DEGRENDELE Vanessa

Op 14 oktober krijgt u 2 stembrieven. Eén voor de gemeente en één voor de provin

5.

DESMET Sofie

23.

GELDER Sharon

5.

COUCKUYT Dries

cie. U stemt geldig door één of meerdere bolletjes rood te kleuren op de sp.a lijst.

6.

DESMET Nick

24.

GHYSELINCK Cynthia

6.

DECLERCQ Angelique

Hoe geeft u volmacht?

7.

WILLAERT Marc

25.

DEFRAEYE Carine

7.

COOPMAN Bart

U vertrekt op vakantie? U bent voor uw werk of uw studies in het buitenland? U bent

8.

PATTYN Tommy

26.

GHILLEMYN Marie-Rose

8.

VANDENBUSSCHE Annelies

9.

MOURISSE Tijl

27.

DERUYTERE Raoul

9.

YAFTALI Ershad

10.

DIERICK Kathy

28.

MACCO Willy

10.

VANACKER Helene

11.

DEGRIJZE Peter

29.

BAELEN Roger

11.

VRANCKEN Eric

12.

MASSELIS Virginie

30.

VANDENBERGHE Luc

12.

CLAEYS Vicky

13.

TOEBAERT Cynthia

31.

VANSTEENKISTE Marnix

13.

VAN RIJCKEGHEM Tim

14.

VANSTEENKISTE Carine

14.

DEVISSCHER Martine

15.

DENEIR Jacques

15.

DECRU Steve

16.

VANDENBERGHE Conny

16.

SOENS Tine

17.

CARREYN Andy

18.

DESMET DIRK
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Stemtips

ziek? Geen probleem: u kunt aan een kiezer naar keuze volmacht geven om in uw
plaats te stemmen. Voor meer info bel naar Francies Debels 0478 34 83 19.

Vervoer op verkiezingsdag
U wenst vervoer naar het stemlokaal? Schrijf u ten laatste op 12 oktober in voor
vervoer bij Vicky Claeys op het nummer 0472 43 71 34

sp.a kan u volgen op facebook – www.facebook.com/spa-wevelgem of
via het internet – https://s-p-a.be/afdelingen/wevelgem
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v.u. Stef Debusschere, Pathoekeweg 34, 8000 Brugge - verkiezingsdrukwerk - Gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018. Niet op de openbare weg gooien.

Uw toekomst, onze zorg!

