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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen  
over én geeft de gemeenten extra budget voor hun open ruimte. Naast die bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de 
belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5 procent groeien. “Dat geld komt 
niet alleen de inwoners ten goede. De extra steun is ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, aldus onze 
Vlaams minister-president Jan Jambon en minister van Financiën Matthias Diependaele.

Met dit extra budget kunnen we onze gemeente écht beter maken. N-VA Wortegem-Petegem wil dat de gemeente het geld bij voor-
keur investeert in:

•  De verdere afwerking van de heraangelegde Oudenaardseweg en 
Waregemseweg, met een gescheiden fietspad.

•  De ontsluiting van de Gotstraat via de Anzegemseweg. Op de 
gemeenteraad van september stelden we voor om de ontsluiting 
op korte termijn te realiseren. Zo wordt de omgeving van de Vrije 
Basisschool De Sterrenboom in Wortegem een pak veiliger. 

•  Fietssuggestiestroken, zeker op 
de routes die kinderen gebruiken om naar school te fietsen.

•  Een gescheiden fietspad ter hoogte van de N494, deel Kruishoutemseweg, dat loopt van Kruisem tot 
aan het kruispunt met de Oudenaardseweg. Zowel voor fietsers die naar het werk pendelen als voor 
recreatieve fietsers is het daar levensgevaarlijk. Met de steun van de 
provincie en de Vlaamse Regering kan onze gemeente daar zeker 
iets aan doen.

•  Beter onderhoud van onze wegen, die nu in bedenkelijke staat 
zijn.

•  Vervanging of degelijk herstel van de tent in Domein de Ghellinck. 
Hoelang is die tent nog veilig genoeg om er evenementen te organi-
seren? Wat zal er gebeuren bij zware sneeuwval bijvoorbeeld?

Bijna 1,5 miljoen euro extra voor Wortegem- 
Petegem dankzij Vlaamse Regering
Wortegem-Petegem krijgt van de nieuwe Vlaamse Regering liefst 1 498 202 euro aan extra middelen.  
Dat is het gevolg van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord.

Beste wensen voor 2020

Vrijdag 22 mei:
Lentewandeling

Zondag 13 september:
Nazomerfeest

Zaterdag 11 juli:
11 juliviering met optreden  
van Pat Van Daele in ’t 
Schoolke te Ooike

Doe mee met N-VA Wortegem-Petegem
Zin om onze ploeg te versterken?  
U bent van harte welkom! 
Contacteer wortegem-petegem@n-va.be

Noteer in uw agenda voor 2020:

 Een fietspad op de Kruishoutemse- 
weg zou het er voor fietsers veel 
veiliger maken.

 Met fietssuggestiestroken fietsen 
uw kinderen veiliger naar school.

 Hoelang nog voor de tent in 
Domein de Ghellinck het begeeft?

 De Oudenaardse- en Waregemseweg moeten dringend heraangelegd 
worden met een gescheiden fietspad.
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Een vraag? 
Contacteer ons!
N-VA Wortegem-Petegem staat voor u klaar. Hebt een vraag of een suggestie? Geef ons dan zeker een seintje.

 Dankzij ons enthousiast team en de vele sympa-
thisanten was ons nazomerfeest een groot succes.

Nazomerfeest was groot succes
Het nazomerfeest van N-VA Wortegem-Petegem was weer dik in orde. 
Bedankt aan alle sympathisanten!

Dit waren de winnaars van de tombola:
• Prijs 1: Marijke Verstraete
• Prijs 2: Luc Van Den Heede
• Prijs 3: Steven De Donder
• Prijs 4: Katrien De Stoop
• Prijs 5: Bea Verhellen

Proficiat!

Uw raadsleden:

Uw bestuursleden:
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Wist u dat …
  buitenschoolse kinderopvang (BKO) Knipoog al twintig jaar bestaat? 
De verjaardag werd gevierd op zondag 6 oktober met een feestelijk ontbijt 
voor alle ouders en grootouders, met aansluitend een supertoffe gezinsacti-
viteit. Het was een fantastische dag. Proficiat aan het volledige ‘Knipoog-
team’. 

  op 29 augustus de opening plaatsvond van De Melkerij? Dat project in 
de Processiestraat omvat zes sociale appartementen waarvan vier met één 
slaapkamer en twee met twee slaapkamers. De 
woongelegenheden worden verhuurd via het 
systeem van het sociaal huurbesluit. Voor meer info 
over het huren van een sociale woning kunt u 
terecht bij de sociale dienst van het OCMW.  Met ‘De Melkerij’ beschikt onze gemeente over zes 

gloednieuwe sociale appartementen.

Nieuws uit de gemeenteraad
• Parking Gotstraat in Wortegem wordt hertekend
Dankzij de N-VA wordt de parking van de Vrije Basisschool De Sterrenboom in 
Wortegem hertekend. De gemeenteraad keurde de aanpassing in september goed.

Helaas was het antwoord op onze vraag om de school en de begraafplaats  
toegankelijker te maken voor buggy’s, rolstoelen en minder mobiele personen 
negatief. Een gemiste kans!

• Trouwen in domein de Ghellinck kan gratis
De retributie van 150 euro voor een huwelijk in 
domein de Ghellinck wordt afgeschaft. N-VA 
Wortegem-Petegem legde de afschaffing zelf al op 
tafel in de vorige verkiezingscampagne, en is dus 
heel tevreden.

• Blauwe pmd-zak wordt uitgebreid
Ons voorstel voor de uitbreiding van de blauwe 
pmd-zak is goedgekeurd. Vanaf 1 januari mag u 
ook zachte plastics in de pmd-zak steken.

• Financieel beleid moet beter
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 maakte 
de N-VA een speerpunt van een beter financieel beleid. Volledig  
terecht, zo blijkt nu ook uit een artikel van de krant De Tijd. 

Het gaat slecht met de financiën van Wortegem-Petegem. Onze  
gemeente is een van de weinige Oost-Vlaamse gemeenten die door 
de grote schuldenlast van de laatste twaalf jaar beter een fusie- 
partner zoekt.

Bron: De Tijd, 21 augustus 2019

• Containerpark wordt vernieuwd
Het containerpark wordt vernieuwd 
en krijgt vijf verrijdbare trappen. We 
zijn benieuwd en hopen dat die trappen 
stabieler en veiliger zijn dan de huidige. 

Van bij de start pleit de N-VA ervoor 
om de containers in de grond weg te 
werken, om de toegankelijkheid te 
verbeteren en de veiligheid te verhogen 
voor de gebruikers, ook voor wie  
minder mobiel is.
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