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Veilig thuis in een welvarend Moorslede

Voor het eerst een eigen N-VA-fractie
Beste mede-inwoner uit Moorslede, Slyps en 
Dadizele, 

Namens ons N-VA-bestuur wens ik u allen 
een gezond en gelukkig nieuwjaar. Ook in 
2019 blijven we verder werken aan onze 
mooie gemeente.

Voor N-VA Moorslede was 2018 een jaar 
vol veranderingen, waarin we voor het eerst 
apart deelnamen aan de gemeenteraads- 
verkiezingen. Een jaar waarin onze kandidaten 
tot het uiterste gingen om drie verdiende 
zetels binnen te halen. In dit blad stellen we 
met trots onze drie vertegenwoordigers in 
de gemeenteraad aan u voor. Zij vormen de 
eerste echte N-VA-fractie in de Moorsleedse 
gemeenteraad. Een historisch feit!

Helaas zal de gemeenteraad het vanaf 2019 
wel moeten stellen zonder Mia Wyffels. Na 

24 jaar inzet neemt ons lokaal boegbeeld 
afscheid van de actieve gemeentepolitiek. 
Maar ze blijft een bezige bij in ons afdelings-
bestuur. Verderop vindt u een overzicht van 
haar lange, rijkgevulde carrière.

Met federale en Vlaamse verkiezingen in mei 
belooft ook 2019 een druk jaar te worden. 
Eind februari zijn er om te beginnen al onze 
eigen bestuursverkiezingen. Noteer alvast 
ook zaterdag 16 maart in uw agenda, want 
dan vindt ons jaarlijks spaghettifestijn plaats. 
Onze dank gaat alvast uit naar Marie-Louise 
Verborgh, die opnieuw de overheerlijke 
spaghettisaus zal bereiden volgens haar eigen 
recept. Van onze spaghettiavond maken we 
meteen ook gebruik om niemand minder 
dan Sander Loones uit te nodigen, voormalig 
minister van Defensie. Wees er dus zeker bij. 
Iedereen is welkom!

GASTSPREKER SANDER LOONES

Welkom op onze  
spaghettiavond
Zaterdag 16 maart vanaf 19 uur
Zaal Sint-Jozef in Slypskapelle (Waterstraat 33)

N-VA Moorslede-Slyps-Dadizele nodigt iedereen uit op haar jaarlijkse  
spaghettiavond. Gastspreker is Sander Loones, voormalig minister van  
Defensie en Ambtenarenzaken en West-Vlaming in hart en nieren. Na zijn 
toespraak kunt u aanschuiven voor een lekker bord huisgemaakte spaghetti 
bolognaise. 

Kaarten kosten 12,5 euro. Het aperitief is inbegrepen. Kinderen tot twaalf  
jaar eten mee met de ouders. De kaarten zijn te verkrijgen bij alle  
bestuursleden van N-VA Moorslede.

Pol Wylin
Voorzitter
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Na 24 jaar neemt Mia Wyffels afscheid van de gemeentepolitiek. In 1982 zette Mia haar eerste stappen in de politiek en trad ze toe tot 
het lokale Volksuniebestuur in Moorslede. Vanaf de jaren 90 nam ze deel aan diverse verkiezingen, op gemeentelijk, provinciaal en 
zelfs Vlaams niveau. Zowel in 1999 als in 2009 stond het Moorsleedse boegbeeld op de lijst van het Vlaams Parlement.

In 1994 stond Mia voor het eerst op een lokale lijst, Gembel. Ze nam van 1994 tot 2000 een OCMW-mandaat op. Bij de gemeente-
raadsverkiezingen van 2000 versterkte Mia de Visie-lijst, een kartel van de Volksunie (later N-VA), liberalen, socialisten en  
onafhankelijken. Voor de Volksunie nam ze toen ook deel aan de provincieraadsverkiezingen. Mia raakte verkozen en maakte haar 
intrede in de gemeenteraad.

Ook de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en 2012 waren een schot in de roos. Toen Visie in 2012 de meerderheid brak, werd Mia 
schepen van onder andere onderwijs, ontwikkelingssamenwerking en dierenwelzijn. Tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen 
kwam N-VA Moorslede voor het eerst alleen op. Mia besloot een nieuwe generatie N-VA’ers te steunen en bekleedde de lijstduwersplaats.

Het spreekt dus voor zich dat Mia van immens belang is geweest voor onze partij. We bedanken haar dan ook van harte voor haar  
enorme inzet en zijn blij dat we achter de schermen op haar mogen blijven rekenen.

Afscheid van boegbeeld Mia Wyffels

1994:  
Mia Wyffels staat voor het 
eerst op een lokale lijst.

2000: Mia versterkt 
de lokale Visie-lijst 
en neemt voor de 
Volksunie deel 
aan de provinciale 
verkiezingen.

2006: Mia engageert zich opnieuw 
bij de gemeenteraadsverkiezingen.

2013: Mia is schepen van onder 
meer onderwijs, ontwikkelings- 
samenwerking en dierenwelzijn.

2014: schepen Mia, 
samen met Geert 
Bourgeois en Pol 
Wylin.

1999: Mia komt op voor het Vlaams Parlement.

2012: Mia (rechts) voert campagne in Moorslede.
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2013: Mia is schepen van onder 
meer onderwijs, ontwikkelings- 
samenwerking en dierenwelzijn.

Hebt u een vraag, opmerking of voorstel?
Neem gerust contact op met een van onze drie gemeenteraadsleden. Wij gaan graag voor u aan de slag!

Veerle Demeulenaere 
Fractievoorzitter

Monseigneur Cardijnlaan 17, Dadizele
0495 82 01 86

veerle.demeulenaere@n-va.be

Veerle is leerkracht geschiedenis en 
woont samen met haar man Jürgen 
Dumont en hun twee zoontjes in het 
centrum van Dadizele. In haar vrije 
tijd is ze bestuurslid van heemkundige 
kring Dadingisila en van de Gezinsbond 
in Dadizele, en supportert ze wekelijks 
voor haar voetballende zoontjes. 

Veerle hoopt dat haar kinderen  
opgroeien in een groene gemeente, 
waar het veilig en aangenaam wonen 
is. Ze wil een snelle oplossing voor 
VK Dadizele. Een uitbreiding op de 
huidige locatie is niet mogelijk is, dus 
rekent ze op een nieuwe locatie waar 
ook de atletiekclubs een thuis krijgen. 
Zo krijgt sportminnend Dadizele er een 
grote troef bij. 

Ook verkeersveiligheid staat hoog 
op haar agenda. Met twee fietsende 
zoontjes is ze zich goed bewust van 
de gevaren op de weg. Daarom pleit 
ze voor verkeersremmende maatregelen 
en een uitbreiding van de zone 30 in 
alle drie de dorpskernen.

Voor Veerle wordt de komende  
bestuursperiode haar vuurdoop in de 
politiek. Ze wil vanuit de oppositie een 
positieve bijdrage leveren en kijkt uit 
naar een boeiende en leerrijke ervaring!

Nicolas is 26 jaar en woont in de dorps-
kern van onze landelijke gemeente 
Moorslede. Hij werkt als bediende in een 
farmaceuticabedrijf en sport graag. 

Zes jaar geleden werd hij met zijn twintig 
jaar het jongste gemeenteraadslid in 
Moorslede. Hij heeft er ondertussen een 
pak ervaring bij en staat klaar om met 
veel goesting opnieuw aan de slag te 
gaan voor al onze inwoners.

Voor Nicolas is veiligheid een absolute 
prioriteit, en dat op alle niveaus: als 
voetganger, fietser, (zwakke) weggebruiker, 
… Onlogische verkeersknooppunten 
moeten dringend aangepakt worden. 
Indien nodig moeten er ook meer flitspalen, 
trajectcontroles of mobiele camera’s 
komen om diefstal, hangjongeren en 
snelheidsovertreders te ontmoedigen. 

Ook aan handel hecht Nicolas veel belang. 
Van thuis uit weet hij als geen ander 
dat de lokale middenstand de motor is 
van onze gemeente. Op de markt van 
Moorslede moet de gemeente dringend 
ruimte geven aan nieuwe initiatieven, 
zodat ondernemers overtuigd raken om 
in onze gemeente te investeren!

Nicolas hoopt dat er onze gemeente in 
2019 minder showpolitiek te wachten 
staat. En dat de N-VA maximaal haar 
stempel kan drukken!

Gert-Jan is gehuwd met kinesiste Elke 
Dewulf en woont in de nieuwe maalderij 
op de Tuimelare. Hij werkt als operator 
bij een betonfabriek en is zaakvoerder 
van Rent2Sell. Hij is ook bestuurslid van 
tennisclub Moorslede en dienstencheque- 
organisatie De Klaver. Ontspannen met 
zijn buren, in een buurt die goed samen-
hangt, vindt hij erg belangrijk.

Gert-Jan is jong en geëngageerd en 
gaat geen uitdaging uit de weg. Hij wil 
nieuwe, frisse ideeën lanceren voor 
onze gemeente en waar nodig verbete-
ring brengen. Jeugdverenigingen beter 
ondersteunen is voor hem een prioriteit. 
Zij moeten bijvoorbeeld kunnen rekenen 
op meer opbergruimte. 

Daarnaast wil Gert-Jan opruimacties 
financieel ondersteunen en zorgen voor 
een veilig fietsverkeer richting school. 
Hij pleit ook voor een aantrekkelijk 
marktplein in Moorslede, dat opnieuw 
als decor kan dienen voor bedrijvigheid 
en festiviteiten. Heropfrispremies moeten 
nieuwe handelaars aantrekken.

2019 wordt voor Gert-Jan hoe dan ook 
een uitzonderlijk jaar, want in april ver-
welkomen zijn vrouw en hij hun eerste 
kindje. Daaruit put hij nog meer moti-
vatie om zich in te zetten voor de jeugd. 
Opgroeien in een veilige gemeente moet 
voor ieder kind een basisrecht worden.

Nicolas Verlinde
Kerkstraat 4 bus 1, Moorslede

0479 62 31 44
nicolas.verlinde@n-va.be

Gert-Jan Hovaere
Oude Heirweg 21, Moorslede

0472 90 83 19
gertjan.hovaere@n-va.be

Uw gemeenteraadsleden



De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg. 

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be 
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact


