
'EEN GROEN WEVELGEM 
IS EEN GELUKKIG WEVELGEM'



Jij kiest. Ken je jouw buurt als geen ander? Vind je geluk in 
een levendige buurt met veel groen en weinig 
verkeersdrukte? Dan ben jij onze eerste medestander.

Samen maken we van Wevelgem, Gullegem en Moorsele een 
nog fijnere plek om te leven. We richten de straten zo in dat een 
kind van tien veilig en vol vertrouwen naar school kan fietsen. 
Dit is voor álle inwoners een verademing.

Samen bouwen we aan een levendige gemeente, waar mensen 
voor elkaar zorgen. Hier is het betaalbaar wonen, met veilige 
straten en verfrissend groen. Hier wordt jouw stem gehoord en 
krijgt iedereen een eerlijke kans.

Kies samen met Groen voor een menselijker, eerlijker en gezonder 
Wevelgem.

MENSELIJKER
EERLIJKER
GEZONDER

Wevelgem - Gullegem - Moorsele

CARLO DE WINTER
LIJSTTREKKER
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WAT MAAKT JOU
 GELUKKIG  IN JE BUURT?

In een Groen beleid staan mensen centraal. Samen werken 
we in en aan onze gemeente, zonder onderscheid. Dit 
maakt het leven voor iedereen aangenamer.

Jongeren verdienen meer ruimte voor creativiteit. We 
ondersteunen ouderen om zo lang mogelijk in eigen 
buurt te blijven wonen.

We moedigen handelaars aan om te ondernemen in 
onze centra, met aandacht voor lokale producten en 
herbuikbare verpakkingen. 

De vele verenigingen en doeners met engagement 
laten Moorsele, Gullegem en Wevelgem bruisen. Ze 
verdienen nog meer ondersteuning en erkenning.

 Wat maakt jou gelukkig?

De ideale buurt is groen, rustig en 
verkeersveilig. Met gezonde lucht, een 
bruisende kern en ruimte voor 
ontmoetingen. 

Dat is waar wij op inzetten: we vergroenen 
de openbare ruimte, geven voetgangers en 
fietsers voorrang, investeren in betaalbare 
woningen. Een gemeente op maat van de 
inwoners. Álle inwoners.

MENSELIJKER



WAT MAAKT JOU
 GELUKKIG  IN JE BUURT?

EERLIJKER GEZONDER

Elke Wevelgemnaar moet een eerlijke kans krijgen om 
zijn dromen waar te maken. Zorgen dat iedereen mee 
kan: dat is waar politiek om draait.

Wevelgem kan veel meer zuurstof gebruiken. Meer bos en 
meer groen filtert het fijn stof tot gezonde lucht.

Iedereen heeft recht op een warm nest, of je nu wil 
kopen of huren. Groen pleit voor meer betaalbare 
woningen. Daarnaast moeten renovatie en duurzaam 
wonen voor meer bewoners mogelijk worden.

Ook in Wevelgem groeien kinderen op in armoede en 
dat laat een heel leven sporen na. Wie het nodig 
heeft, kan rekenen op betere begeleiding en meer 
financiële steun. Groen vraagt ook extra aandacht 
voor alleenstaande ouders.

Wie zorg nodig heeft, krijgt dat in vele gevallen van 
dichtbij: een familielid of een goeie buur. Groen wil 
die onvoorwaardelijke inzet waarderen met een 
premie.

Elke Wevelgemnaar, zowel jong als oud, moet zich 
vlot en veilig kunnen verplaatsen. Voetgangers en 
fietsers krijgen de ruimte en voorzieningen die ze 
verdienen, dankzij een plan van aanpak voor de voet- 
en fietspaden en een circulatieplan voor het centrum.

We beschermen de natuur, behouden onze kostbare 
open ruimte en zorgen dat elke inwoner toegankelijk 
groen op wandelafstand heeft. Het Leiebos en 
Bergelen moeten groter worden. Samen gaan we de 
strijd aan tegen de opwarming van het klimaat.

Groen wil iedereen in beweging, individueel of in 
groep. Sportverenigingen verdienen een evenredige 
ondersteuning. Gezond bewegen betekent ook 
voldoende ruimte om te wandelen, fietsen, lopen,...



WEVELGEM
www.groenwevelgem.be
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DE WINTER Carlo
ICT-coördinator, Wevelgem, 47 jaar

GOEMAERE Inge
Bediende vakbond, Gullegem, 36 jaar

VANDERJEUGT Lien
Opvoedster, volleybaltrainster, 
Wevelgem, 26 jaar

STRAGIER Jelle
Jeugdwerkondersteuner Stad Kortrijk, 
Gullegem, 34 jaar

DEMETS Jeroen
Verpleegkundige, Moorsele, 37 jaar

ZOUBARI Amal
Leerkracht secundair onderwijs, 
Wevelgem, 24 jaar

DEFLO Arne
Bediende vakbond, Wevelgem, 28 jaar

MODAERT Chloë
Medewerkster Buropa, Wevelgem,     
32 jaar

MORISSE Coralie
Administratief bediende, Moorsele,     
34 jaar

AVIJN Katrien
Zorgkundige, vakbondsafgevaardigde, 
Gullegem, 54 jaar

SANTY Marius
Student industriële wetenschappen - 
biochemie, Wevelgem, 21 jaar

VANNESTE Janne
Freelance muzikante, Wevelgem,         
23 jaar

TAMSIN Joren
Student orthopedagogie, Wevelgem, 
21 jaar

SEYNAEVE Ann-Sophie
Arbeidster, Gullegem, 24 jaar

HONDEQUIN Thomas
Zaakvoerder Haartiest, Wevelgem,    
41 jaar

DETRU Kathy
Zaakvoerster Detru bvba, Wevelgem, 
47 jaar

CASTELEIN Tommy
Conducteur drukkerij, Moorsele,        
46 jaar

DE SAEDELEER Greet
Student lerarenopleiding,  Wevelgem, 
29 jaar

STRAGIER Jasper
Marketingmedewerker brouwerij, 
Wevelgem, 28 jaar

PEREIRA Emmanuel
Treinbegeleider, muzikant, Wevelgem, 
43 jaar

JOYE Suzan
Hoofdverpleegkundige, Gullegem,     
34 jaar

HOSTE Evelyne
Logopediste, Wevelgem, 48 jaar

VANDENBROUCKE Henk
Coördinator woonzorgproject MO2,  
Wevelgem, 54 jaar

VANHAUWAERT Geert
Federaal ambtenaar, Moorsele,         
58 jaar

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

VANDENDRIESSCHE Roos
Verloskundige, Wevelgem, 61 jaar

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

GHEYSENS Patrick
Gepensioneerd postbediende, 
Gullegem, 66 jaar

VERBRUGGHE Ann
Sociaal verpleegkundige, Wevelgem, 
52 jaar

VIAENE Jean-Marie
Gepensioneerd maatschappelijk 
werker, Gullegem, 63 jaar

BRUNEEL Agnes
Gepensioneerde kokkin, 
woordkunstenares, Moorsele, 64 jaar

DELEU Jos
Docent hogeschool, vakbonds-
afgevaardigde, Wevelgem, 58 jaar

DELBEKE Jos
Gepensioneerd leerkracht, 
baskettrainer, Wevelgem, 61 jaar

De duizenden doeners van
Groen zijn niet op te lijsten.

Elke dag groeit onze beweging.


Vind jij ook dat het anders kan?
DOE MEE


www.groen.be/doe_mee
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Inge: "Met Groen steunden we de vraag naar vakantiewerking voor 
kinderen in Gullegem. Daarnaast willen we in elke deelgemeente 
betaalbare vakantiekampen."

Jelle: "Er leeft veel in onze gemeente, maar de administratie kan 
vlotter en sneller. Jongeren verdienen meer ruimte om te 
experimenteren."

Meer groen in het centrum, betere en veilige fietsverbindingen 
met Heule en Bissegem en een aparte fietsbrug naar 
Wevelgem, daar gaan we voor!

Het vernieuwde plein is geslaagd. Het open karakter van 
Moorsele mag wel nog meer in de kijker gezet worden. 
Verkeersveiligheid is ook een belangrijk aandachtspunt.

Coralie: "Toneel ligt mij nauw aan het hart. Cultuur brengt 
mensen samen en daar werk ik graag aan mee. Er mag wel 
meer gedaan worden tegen sluipverkeer."

Jeroen: "Ik leef graag in een gemeente waar respect is voor 
iedereen, ongeacht kleur, leeftijd of geaardheid. We zijn 
allemaal mensen."

Lien: "Wie het geluk niet heeft om gezond te zijn of 
fysiek in de problemen komt, verdient de beste zorg. 
Een degelijke ondersteuning van mantelzorgers, 
daar gaan we voor."
Carlo: "De voet- en fietspaden liggen er nog te 
dikwijls gevaarlijk bij. Dit vertraagt de keuze om 
minder vaak de auto te nemen. Er is een duidelijk 
actieplan nodig."


'WEVELGEM VERDIENT MEER DURF EN 
EEN BETERE MIX TUSSEN VERKEER, 

ONDERNEMEN EN WONEN'

‘BOUW MEE AAN EEN GEMEENTE WAAR 
KINDEREN ZICH ZORGELOOS KUNNEN 

ONTPLOOIEN EN UITLEVEN’

2+4

5+9

1+3

INGE EN JELLE 

JEROEN  EN CORALIE 

CARLO EN LIEN

Ons topduo in Gullegem gaat voor 
solidariteit en ambiance met respect 

Moorsele in actie, open voor 
diversiteit en cultuur

Een gedreven lijsttrekker met 
ambitie, jeugdig geweld ijvert voor 
meer zorg en kansen voor jeugd







Zes jaar lang hebben onze groene 
gemeenteraadsleden en ons OCMW- 
raadslid van zich laten horen. Met 
resultaat, want elke maand stelden ze 
een vraag of deden ze een voorstel. 

'Groen kijkt vooruit met eigen 
haalbare en betaalbare voorstellen'

We wilden geen Ikea op Ter Biest, wel het 
behoud van open ruimte. Ons voorstel om 
toe te treden tot de statiegeldalliantie werd 
gevolgd. Er kwamen twee rolstoelfietsen, 
kinderen kregen fietshelmen en Moorsele 

een speelfontein, een grote besparing door 
het doven van lichten en een investering in 
verlichting langs de Leie. Het Huis van het 
Kind moet ondersteuning bieden aan 
gezinnen met kinderen. Zo werkten we al 
rond gezonde voeding op school. Groen 
bracht een fietsenstallingenrapport en gaf 
commentaar op het woonplan dat te snel te 
veel woningen wilde bouwen. We vroegen 
meer erkenning voor de cultuurspelers. De 
eerste cultuurprijs is alvast uitgereikt. 
Niet in het minst gaan we voor meer inspraak 
en betrokkenheid. Het werk is nog niet af. 
Groen is klaar om enthousiast verder te gaan.

EEN KRITISCHE KIJK MET POSITIEVE INVLOED 

EEN  'GROENE DRAAD' VERBINDT 
ALLE THEMA'S

We gaan voluit voor een geïntegreerde 
aanpak. Onze leefomgeving hangt samen 
met hoe we wonen, ons verplaatsen, waar 
we winkelen, ...

Alles volbouwen betekent minder open 
ruimte en meer auto's, die zorgen voor 
minder gezonde lucht.  Hoe warmer, hoe 
meer extreem weer. Het is vijf na twaalf. 
Wevelgem verdient stilaan meer durf.

Op vlak van mobiliteit willen we meer en 
een beter afgestemd openbaar vervoer, met 
deelfietsen aan (bus)stations, bussen naar 
en op bedrijventerreinen.  Bij het begin en 
einde van de schooldag hoort geen zwaar 
verkeer. Er moeten meer trage wegen 

komen en vrijliggende fietspaden waar 
mogelijk.

Om beter te wonen is een aanvullende 
subsidie nodig voor duurzaam bouwen. We 
kunnen bewoners de mogelijkheid geven 
om te bouwen op gemeentelijke grond. Een 
aanbrengpremie voor immokantoren die 
woningen toewijzen aan kwetsbare groepen 
verhoogt hun kansen.

We plaatsen de lokale handel in de kijker 
met de leegstand van panden en de opstart 
van een economische raad.
Bij elk dossier kijken we naar de behoeften 
van de mensen. Onze Groene draad moet 
verbinden.

‘Voluit voor een 
geïntegreerde aanpak’

GROEN VOOR IEDEREEN
Bij elke beslissing die de gemeente 
neemt, moet ze de kindtoets 
hanteren. Is de beslissing goed voor 
kinderen en jongeren? Hoe denken zij 
er zelf over?
We willen een brede school voor 
maximale ontwikkelingskansen: een 
aanbod van kinderopvang, cultuur, 
sport,... ook buiten de schooluren. Zo 
worden schoolgebouwen tijdens 
vakantieperiodes ook efficiënt benut.

‘Kindtoets, brede school en 
comfortabel ouder worden’

We leven langer en leggen daarom de 
focus op comfortabel ouder worden 
door: eenzaamheid actief op te 
sporen, tuinprojecten, huisdieren en 
infrastructuur af te stemmen op 
zwakke weggebruikers.



STEMTIPS
ZO STEM JE GELDIG

Je krijgt een oproepingsbrief om te 
gaan stemmen. Ga op 14 oktober 
met die brief naar het stembureau. 
Je krijgt er twee stemformulieren, 
eentje voor de gemeente en eentje 
voor de provincie. Kleur één of meer-
dere bolletjes in op de Groen-lijst. 
 

ZO GEEF JE EEN VOLMACHT

Ben je in het buitenland? Ben je niet 
goed te been? Je kan iemand in jouw 

plaats laten stemmen. Hoe je een 
volmacht geeft, lees je op je oproe-

pingsbrief of op  
www.vlaanderenkiest.be.
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Lijsttrekker provincie
"ik ga voor een beleid met meer 
aandacht voor levenskwaliteit"

TAVERNIER Maarten
Diensthoofd milieu, provincieraadslid, Wevelgem, 
41 jaar

DEJAEGHERE Veerle
Leerkracht anderstalige nieuwkomers, voormalig 
profatlete, gemeenteraadslid, Ardooie, 45 jaar

BLEUZÉ Ilse
Opvoedster,  Kortrijk, 49 jaar

DELEERSNYDER Wouter
Student, Staden, 22 jaar

DE COSTER Griet
Rijschoolinstructeur, Roeselare, 59 jaar

VANLAUWE Marij 
Opleidingscoördinator secundair onderwijs, 
Waregem, 53 jaar

VAN WONTERGHEM Ludwig

Zaakvoerder, Kuurne, 55 jaar

VERBRUGGE Pedro
Arbeider, Anzegem, 47 jaar

VERSTRAETE Carine 
Docente, Kortrijk, 55 jaar

YSEBAERT Klaas
Biolandbouwer, Avelgem, 39 jaar

DESCHEEMAEKER Anne-Mie 
Gepensioneerde verpleegkundige, leerkracht en 
parlementslid, Ledegem, 67 jaar

DE VRIENDT Wouter
Federaal Parlementslid, Oostende, 41 jaar

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, leeftijd

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, leeftijd

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, leeftijd

MAES An
Maatschappelijk werkster, Menen, 48 jaar

LOOSVELDT Eddy 
Gepensioneerde leraar en ambtenaar, Zwevegem, 
63 jaar

DORNEZ Lut
Gepensioneerde docente, Tielt, 74 jaar

DELOMBAERDE Bram
Opvoeder, Izegem, 28 jaar

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, leeftijd

MAARTEN TAVERNIER
De afgelopen jaren zette ik mij in om het leven van de West-
Vlaming aangenamer te maken. 
Door ervoor te pleiten de wandel- en fietsinfrastructuur te 
verbeteren en uit te breiden. Om de open ruimte te 

beschermen. Meer aandacht te hebben voor natuur binnen en 
buiten de provinciedomeinen. In te zetten op een leefbaar 
inkomen voor de familiale landbouwer. Door te ijveren voor 
een actief klimaatbeleid en een groenere economie.
Kies jij ook voor een groener provinciebestuur? ik sta klaar om 
mij daar nog eens 6 jaar voor in te zetten.

12 SPEERPUNTEN VOOR WEST-VLAANDEREN
1. Provinciebestuur = fietsbestuur: elk jaar 
50 km extra fietspaden
2. Wandelnetwerken over de hele provincie: 
iedere West-Vlaming kan aansluiten op 1 
km van zijn woning.
3. Nieuwe manieren van wonen en 
duurzame wijken ondersteunen
4. Een basissubsidie voor dierenasielen
5. Een groenere economie: meer maken en 
minder vervoeren
6. Een duurzaam en betaalbaar toeristisch 
aanbod creëren voor iedereen
7. Een leefbaar inkomen voor de familiale 
landbouwer


8. Van Noord-Zuid naar duurzame 
ontwikkeling voor alle beleidsdomeinen
9. Klimaatbeleid ook een economische 
troef, hernieuwbare energie betekent jobs
10. De betonstop nu invoeren
11. Overstromingen voorkomen of droogte 
aanpakken = ruimte voor water maken
12. Meer aandacht voor natuur in en buiten 
de provinciedomeinen

Lees onze uitgebreide speerpuntentekst op 
www.groenwestvlaanderen.be. 
Kan je je vinden in onze standpunten?  
Stem dan op Groen bij de 
provincieraadsverkiezingen op 14 oktober.



LAAT JE STEM HOREN
Een groene kijk op je wijk? Je bent niet alleen.
Er beweegt wat. In je straat, je buurt, je gemeente, je provincie.  
Duizenden doeners tonen dat het anders kan.  
 MENSELIJKER   EERLIJKER   GEZONDER 

Gebruik je stem. Kies met ons mee.

JA
IK STEM

GROEN

GROEN
MAAKT

GELUKKIG
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