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Deinze

V.U. Eric De Neve
Breeschoot 60
9800 Deinze

De wind
in de zeilen
Zoals bleek bij de laatste federale
verkiezingen van 13 juni heeft de
N-VA duidelijk de wind in de zeilen.
Onze Deinse kandidaten
Sabine Vermeulen en Eric De Neve
hebben trouwens een schitterend
resultaat behaald.
Op federaal vlak is het duidelijk
dat de N-VA-beleidsmensen op
een correcte en vastberaden
manier er alles aan doen om tot
een aanvaardbare oplossing te
komen tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe regering en
de broodnodige staatshervorming.
Op gemeentelijk vlak zijn ons
gemeenteraadslid Geert Decaluwé
en ons OCMW-raadslid Sabine
Vermeulen zeer actief en drukken
zij hun stempel op het beleid.
Onze afdeling bereidt zich trouwens nu al voor op de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. In dat
opzicht zijn we steeds op zoek naar
gemotiveerde mensen (jong, oud,
vrouw, man, …) om onze ploeg in
Deinze te versterken. Wie interesse
heeft kan steeds contact opnemen:
eric.deneve@n-va.be of via één van
de andere bestuursleden.

N-VA Deinze vraagt audit bestuur SK Deinze
N-VA-gemeenteraadslid Geert Decaluwé vroeg op de gemeenteraad van september aan het stadsbestuur om een audit te laten maken van het bestuur van
voetbalclub SK Deinze.
Geert Decaluwé stelde deze vraag naar aanleiding van de recente moeilijkheden die
opdoken na de renovatie en uitbreiding van de jeugdkleedkamers. Tot drie keer toe
diende het dossier voor meerwerken voorgelegd te worden. De totale meerkost
bedraagt 121 656 euro.
GEEN POSITIEF IMAGO
Geert Decaluwé werd bijgetreden door andere raadsleden uit de oppositie die vinden dat SK Deinze de laatste jaren geen positief imago uitstraalt. Geert voegt daaraan toe dat de problemen binnen het bestuur van de voetbalploeg aan de basis van
die moeilijkheden zouden kunnen liggen. “Er is veel goede wil, maar zo kan een
club niet overleven. Vooral uit bekommernis voor de toekomst van deze club en
omdat stad Deinze de laatste jaren flinke sommen geld heeft toegeschoven, lijkt het
mij aangewezen om op zoek te gaan naar de oorzaak van de moeilijkheden”, aldus
Geert.
TROEBELE PROBLEMEN
Om de financiële inspanningen van stad Deinze zoveel mogelijk te laten renderen,
zouden nu al maatregelen getroffen moeten worden. “Om de huidige problematiek
te kennen, de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en de nodige correcties aan te
brengen, stel ik een neutrale externe doorlichting voor. Dit zal er zeker toe bijdragen
om de troebele problemen zoals we die nu wel kennen te voorkomen”, besluit
Geert.
Sportschepen De Mey verontschuldigde zich voor het slecht opgemaakte dossier en
alle misverstanden en onderkent bij deze dat er problemen zijn.
(Nvd r: De o p ro ep heeft blijk baar geho lp en, w ant sind s
het afsluiten van d it m agazine heeft SK Deinze 4 k eer o p
rij gew o nnen!)

N-VA-gemeenteraadslid Geert Decaluwé:
“Een externe doorlichting zal de aard van de
problemen bij SK Deinze blootleggen.”
Eric De Neve,
voorzitter
N-VA Deinze
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N-VA vraagt duidelijkheid
rond sociaal lenen

N-VA-OCMW-raadslid
Sabine Vermeulen

Sabine Vermeulen, OCMW-raadslid en door de
Vlaamse regering afgevaardigd in de raad van
bestuur voor de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen (VMSW), verduidelijkt hier voor u het
N-VA-standpunt betreffende de nodige hervorming
op het gebied van sociale leningen.
Vlamingen hebben een baksteen in hun maag. Een
eigen woning verhoogt het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de mens, verhoogt het welzijn van het
gezinsleven, vormt een buffer tegen financiële
tegenslagen en kan – zeker in tijden van crisis –
beschouwd worden als de ultieme spaarpot.
Op het moment dat bouwers op zoek gaan naar een
lening, worden ze al eens ontmoedigd door de hoeSociale koopwoningen in de
Stijn Streuvelslaan in Petegem aan de Leie.

veelheid aan leningverstrekkers. Bovendien vinden
kandidaat-leners niet altijd de weg naar de sociale
kredietsector, hoewel ze misschien wel in aanmerking zouden komen voor een lening die hen in staat
kan stellen een eigen woning te verwerven.
In de sociale kredietsector zijn er momenteel drie
verschillende aanbieders van sociale leningen voor
het kopen, bouwen, verbouwen of behouden van
een bescheiden woning: de Vlaamse Maatschappij
voor Sociaal Wonen (VMSW), het Vlaams
Woningfonds (VWF) en erkende sociale kredietmaatschappijen.
Alle drie instanties zijn erkend door de Vlaamse
regering maar kennen hun eigen spelregels.
Het VWF en de VMSW bieden rechtstreeks of
onrechtstreeks ook sociale huurwoningen aan. Een
hervorming van deze diverse stelsels dringt zich op!
De N-VA pleit voor één globale entiteit: één partner
voor sociale kredietverstrekking. Hiermee gelijklopend moet er ook één entiteit ontstaan die kandidaat-huurders wegwijs maakt bij het huren van een
sociale woning. Zo ontstaat er in het woonbeleid één
duidelijke partner voor sociaal leningen en is er één
duidelijke partner inzake sociaal huren. Deze hervorming is een grote stap naar maximale klantvriendelijkheid en uiterste transparantie voor kandidaat-leners en –huurders.

Nieuwsbrokjes - Nieuwsbrokjes - Nieuwsbrokjes
De cultuurraad organiseert
opnieuw een schrijverswedstrijd voor kortverhalen. Tot 1
maart 2011 kan je een nog niet
gepubliceerd kortverhaal indienen bij de cultuurdienst. De
winnaars worden bekendgemaakt op vrijdag 22 april 2011.

hieraan tegemoet komen door
sportzalen van scholen af te
huren. Die staan immers ‘s
avonds en in het weekend
meestal toch leeg, net op het
ogenblik dat er vanuit sportclubs een grotere vraag is.

Het archeologisch onderzoek
op de Markt ontdekte tijdens de
opgravingen een stelsel van
veedrinkplaatsen. Vermoedelijk
fungeerde de markt als een
plaats waar koeien en schapen
werden verzameld en in veiligheid gebracht.

Er zijn plannen om het
oude politiecommissariaat en
gemeentehuis op de Oostkouter
in Petegem in 2011 te renoveren.
Op relatief korte termijn kan
dan in dit gebouw een kinderopvangdienst ondergebracht
worden. De N-VA vindt dit een
heel goede zaak, want het
nieuwe kinderopvangcomplex
Brieltuin is immers volzet.

Er is een stijgende vraag van
sportclubs naar meer sportinfrastructuur. Stad Deinze wil

Reeds vele jaren komt elke woensdagmorgen de Pluimveecommissie op de markt in Deinze samen
om de nationale richtprijs van
levend pluimvee te bepalen. Deze
commissie bestaat uit twaalf
leden, waarvan zes producenten
en zes slachters, die elke week
onderhandelen over de richtprijs.
De Canteclaerstoet, die een ode
brengt aan het pluimvee, gaat uit
op 13 mei 2012. Het wordt een
jubileumstoet, want het is vijftig
jaar geleden dat de eerste stoet
door de straten trok. Het
Canteclaercomité is op zoek naar
vernieuwing. Daarom spreekt het
comité nu reeds verenigingen aan
om dit evenement voor te bereiden. Inventieve ideeën en figuranten zijn welkom.
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Memoriaal voor slachtoffers Slag om Vinkt.

Oorlogsmonumenten in Deinze beschermd
N-VA minister van Onroerend Erfgoed Geert
Bourgeois heeft de voorlopige bescherming van
vier oorlogsmonumenten in Deinze ondertekend.
In principe volgt na het doorlopen van de procedure
met onder meer een openbaar onderzoek binnen het
jaar de definitieve bescherming. In totaal worden 37
oorlogsgedenktekens in de provincie Oost-Vlaanderen
voorgedragen tot bescherming als monumenten
wegens hun artistieke, historische en sociaal-culturele
waarde.

De ‘puinruimer’ die op dit
moment zijn naam alle eer
aandoet omwille
van de werken op
het kerkplein.

Voor Deinze gaat het over
het oorlogsmonument WO
I en W0 II op het kerkplein
op de Markt, genaamd de
‘Puinruimer’ of ‘Piocheur’,
voor de gesneuvelden, de
burgerslachtoffers en de
opgeëisten van de stad
Deinze. De beeldhouwer
was Antoon Van Parijs. Dit
monument stond tot voor
kort op het kerkplein vlakbij de Markt en zal er na de
renovatie opnieuw een
prominente plaats krijgen.

Het tweede monument is het oorlogsmonument WO II
voor de burgerslachtoffers
van
Deinze gesitueerd
op het Kongoplein,
van de hand van
Geo Vindevogel.
Verder zijn ook de
gedenkkapel van het
Heilig
Hart
in
Bachte-Maria-Leerne
Het oorlogsmonument
en het WO II-memoop het Kongoplein.
riaal op het gemeentelijk kerkhof (voor de burgerslachtoffers en voor de
gesneuvelde Ardense Jagers bij de Slag om Vinkt in
mei 1940) geselecteerd voor bescherming.
“Oorlogsmonumenten van WO I en II herinneren niet
alleen aan de krijgsverrichtingen maar ook aan de
traumatische gebeurtenissen waardoor een land,
streek of gemeente werden getroffen. In Deinze zijn de
monumenten sterk geladen met symboliek en emotie,
enerzijds van vaderlandsliefde en heldenmoed en
anderzijds van pijn en rouw”, verduidelijkt Sabine
Vermeulen van N-VA Deinze.

Sponsor maakt nachtlawaai
In september was het de week van het nachtlawaai in
Deinze. Er waren drie dagen Cluesfeesten aan het station en er was een luidruchtig privéfeestje met vuurwerk op het domein van de Delhaize. Stad Deinze ontving hierover meerdere klachten. Een stad moet met
meer verantwoordelijkheid omspringen met toelatingen, zeker als men op voorhand weet dat de aangevraagde activiteiten geluidsoverlast en lawaaihinder
zullen veroorzaken.

N-VA-gemeenteraadslid Geert Decaluwé vroeg op de
gemeenteraad waarom er toelating was gegeven voor
een nachtelijk vuurwerk bij Delhaize op een avond
midden in de werkweek. Het antwoord van schepen
De Mey luidde: “Aan Delhaize werd toelating verleend omdat het warenhuis zorgt voor werkgelegenheid en omdat het een grote sponsor is voor tal van
verenigingen”. Tja …

Opstart Jong N-VA in Deinze
Voor N-VA is zowel jong als oud
belangrijk! Daarom start N-VA
Deinze met een jongerenafdeling
in Deinze.
Jong-N-VA zal onder impuls van
Kurt Naert-Segaert en Matthias
Neirynck een aanspreekpunt zijn
voor jongeren tot en met 30 jaar in
Deinze en omstreken.
Bij hen kan je terecht met uw lokale of nationale politieke vragen.
Kurt en Matthias zijn bereikbaar

op
onderstaande
gegevens.
Jongeren die zich graag bij JongN-VA willen aansluiten zijn steeds
welkom!
MATTHIAS
NEIRYNCK
Oude Heirbaan 66,
9800 Deinze
0479 43 70 91,
matthias.neirynck@live.be

KURT
NAERT-SEGAERT
Sint-Hubertstraat 5,
9800 Deinze
0475 69 44 46

kurt.naertsegaert@gmail.com
Kijk ook eens op www.jongnva.be
voor meer informatie.
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De N-VA werd op 13 juni in één klap de grootste partij van Vlaanderen,
met tien procent meer dan de tweede partij. Dank zij deze eclatante resultaten doet een hele schare nieuwe parlementsleden zijn intrede in Kamer
en Senaat. Wij stellen de gekozenen uit onze provincie graag aan u voor.

DE N-VA-PARLEMENTSLEDEN UIT DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
I SIEGFRIED BRACKE

°1953 - Gent
Gehuwd met Marina. Alles
samen vier kinderen: Anna,
Sietse, Kasper, Bregt
Siegfried Brack e bego n zijn
carrière in 1981 bij d e o p enbare o m ro ep .
Hij gro eid e uit to t een gereno m m eerd w etstraatjo urnalist en k ent d e p o litiek e w ereld
d o o r en d o o r. In zijn eigen w o o rd en: “Ik
d eed iets in d e m ed ia. Maar k o n ‘hét’ niet
m eer aanzien. Do e nu iets in.. d e N-VA”.
Geëngageerd, Kordaat, Gedreven,
Soms dominant maar soms ook bedeesd
I SARAH SMEYERS

°1980 - Aalst
Moeder van twee dochtertjes,
Marie en Anna
Sarah Sm eyers go o id e in
haar eerste jaren in d e Kam er
ho ge o gen d o o r haar vastberad enheid in
d o ssiers als asiel en m igratie. Ze bracht
m eerd ere k eren d e m eerd erheid in
verlegenheid m et haar tussenk o m sten.
Eén van d e sterk e, vaste w aard en vo o r d e
N-VA in het fed erale halfro nd .
Sociaal geëngageerd, Vlaams geïnspireerd,
Rechtvaardig, Gezinsvriendelijk,
Openhartig

I KAREL UYTTERSPROT

°1949 - Lebbeke
Gehuwd, vader van twee
dochters en opa van Zeger,
Isolde en Helena
Ruim 25 jaar sto nd Karel
Uyttersp ro t aan het ho o fd van Vo k a-Kam er
van Ko o p hand el Oo st-Vlaand eren, een van
d e belangrijk ste bed rijveno rganisaties. Hij
zet nu d eze bo eiend e jo b o p zij o m in d e
Kam er te zetelen en m ee te w erk en aan d e
o m bo uw van o ns staatsbestel m et het o o g
o p een beter bestuur en d e vrijw aring van
o nze w elvaart en w elzijn.
Trouw, Integriteit, Collegialiteit, Ervaring,
Grijs maar wijs
I PETER DEDECKER

Samenwonend met Lynn
°1983 - Gent
Als assistent-o nd erzo ek er
begeleid d e Peter Ded eck er
labsessies bij d e stud enten
ind ustrieel ingenieur info rm atica aan d e
Ho gescho o l Gent. Daarnaast w as hij bezig
aan een d o cto raatso nd erzo ek aan d e
Universiteit Gent. Do o r d e ruim e sco re van
d e N-VA in d e p ro vincie k o m t Peter nu
vo o r d e eerste k eer in d e Kam er.
Sociaal, Duurzaam, Rationeel, Pragmatisch,
Ambitieus

I INGEBORG DE

MEULEMEESTER
°1965 - Sint-Niklaas
Gehuwd met Danny
De Meyer en moeder van
vier zonen
Ingebo rg w erk te 23 jaar m et hart en ziel als
so ciaal verp leegk und ige in een d agcentrum
bescherm d w o nen en een tehuis vo o r m ensen m et een m entale hand icap . Ze gaat zich
nu m et d ezelfd e ingesteld heid in d e Kam er
inzetten.
Bezige bij, Enthousiast, Harde werker,
Sociaal, Meelevend.
I MIRANDA VAN

EETVELDE
°1959 - Dendermonde
Gehuw d en m o ed er van vier:
Lo thar, Dagm ar, Irm gard
en Ad elind :
Als bed rijfsco nsulente bij VDAB w eet
Mirand a Van Eetveld e go ed w at d e no d en
van o nze burgers zijn. Met m eer d an
25 jaar ervaring in d e m aterie van w erk gelegenheid , tew erk stellingsm aatregelen,
o p leid ingen, lo k ale arbeid sm ark t en lo o p baanbegeleid ing zal ze o o k een ro l sp elen
in d e Kam er.
Authentiek, Spontaan,
Rechtvaardig, Sociaal, Plichtsbewust

IN DE SENAAT WORDT DE PROVINCIE VERTEGENWOORDIGD DOOR
I HELGA STEVENS

°1968 - Gent
Samenwonend, moeder van
dochter Duive en zoon Josse
Helga Stevens stap te in d e
p o litiek o m d at ze vo nd d at
d e beste stuurlui niet aan w al m o eten
staan. Haar sto k p aard jes als d o ve p o litica
zijn gelijk e k ansen vo o r ied ereen en een
to egank elijk ere sam enleving. Om d at vo o r
w elzijn o o k w elvaart no d ig is, vo lgt Helga
o o k hard e d o ssiers o p : w erk , eco no m ie en
m o biliteit.
Doorbijter, Wereldburger, Leeuw,
Levensgenieter, Rechtvaardigheid

De info rm atie d ie o p d it d o cum e nt w o rd t
verm eld is bestem d vo o r het interne gebruik
van d e d iverse d iensten van d e N-VA. De
w et van 8 d ecem ber 1992 in verband m et d e
bescherm ing van d e p erso o nlijk e levenssfeer
te n o p zich te van d e ge ge ve nsve rw e rk ing
vo o rziet to egangsrecht to t d e gegevens, het
verbeteren o f het verw ijd eren ervan.



I LOUIS IDE

I ELKE SLEURS

°1973 - Zwalm
Gehuwd, vader van drie
dochters
Lo uis Id e sto nd m ee aan d e
w ieg van d e N-VA. Eerst als
m ilitant, d an als o nd ervo o rzitter en vervo lgens als senato r beet Lo uis zich vast in tal
van d o ssiers ro nd gezo nd heid szo rg. Do o r
d e Artsenk rant w o rd t hijgep rezen vo o r zijn
p o litiek e inzet.

°1968 - Gent
Alleenstaand
Elk e Sleurs w as als gynaeco lo o g jarenlang verbo nd en
aan het Universitair
Ziek enhuis Brussel als staflid verlo sk und e
en p renatale echo grafie. Sind s vo rig jaar
w as ze d at aan het UZ Gent, m aar d o o r
haar verrassend e verk iezing k rijgt haar
lo o p baan een heel and ere w end ing.

Vader, Arts, Politicus, Hyperkineet,
Rodenbach

Verantwoordelijkheidszin, Engagement,
Pluralisme, Solidariteit, Gemeenschapszin

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik w il graag lid w o rd e n. Stuur m ij d e no d ige info rm atie .
Ik w e ns he t N-VA-p ro gram m a te o ntvange n.

NAAM

EN VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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