
Op zondag 10 juli 2011 organiseert Jong N-VA 
in samenwerking met N-VA Deinze een 11 juli-

sneukelwandeling. 

Doorheen de Deinse binnenstad kan je op 7 hal-
tes genieten van lekkere snoeperijen, hartige

snacks en  verfrissende drankjes tijdens een
wandeling van 4 km, langsheen tal van inte-
ressante punten waarvan u het bestaan mis-
schien nog niet kent.

Een aangename namiddag doorweven van 11 juli!

PRAKTISCHE GEGEVENS
Zondag 10 juli 2011
Het startpunt is in de Louis Dhontstraat (zijstraatje van Tolpoortstraat).

Het startuur kan je kiezen tussen 14.00 uur en 15.30 uur.
Deelname prijs: 10 euro voor volwassenen. Kinderen tot 12 jaar GRATIS!

Iedereen kan inschrijven door middel van onderstaande inschrijvingsstrook 
vóór 1 juli.
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De N-VA viert samen met u het feest van de Vlaamse Gemeenschap

11 juli-sneukelwandeling in Deinze

V.U. Eric De Neve
Breeschoot 60
9800 Deinze

Jong N-VA 

zorgt ook voor 

kinderanimatie

Inschrijvingstrook 11 juli-sneukelwandeling op zondag 10 juli 2011

Naam + voornaam 

Adres 

Tel e-mailadres

schrijft in voor de 11 juli-sneukeltocht op zondag 10 juli 2011. Start tussen 14.00 en 15.30 uur. Startplaats: Louis Dhontstraat.
met …...... volwassen  x 10 euro  =  ….......... euro
met …...... kinderen tot 12 jaar gratis

De strook met de betaling bezorgen aan:
Eric De Neve, Breeschoot 60, 9800 Deinze (Astene)
Sabine Vermeulen, Kortrijksesteenweg 149, 9800 Deinze (Petegem)
Monique Haerens, Guido Gezellelaan 22, 9800 Deinze  
of stort op rekeningnummer IBAN BE67 6718 8317 6987 - BIC EURBBE99, met vermelding van naam, telefoon en aantal
ingeschreven volwassenen en kinderen.

Inschrijven vóór 1 juli.  Vragen? Bel 0478 27 08 97

!



Hans, stel jezelf eens voor.
Ik woonde in Ruisbroek tot mijn 14de, daarna heb ik in Zwijdrecht en Zandhoven mijn jeugd doorgebracht door
mijn vaders werk. Tijdens mijn humaniora volgde ik wetenschappen-wiskunde, nadien heb ik boekhouden-
fiscaliteit gestudeerd. 
Ik heb enkele jaren in Portugal gewoond en tevens enkele jaren met migranten gewerkt in de mijnstreek. Als
Deinzenaar ben ik nog vrij jong, maar dankzij mijn vriendin en haar kinderen breidt mijn kennissenkring zich
gestaag uit.

Waarom werd je lid van de N-VA?
Mijn vader was politiek zeer actief en nam mij geregeld mee naar allerlei activiteiten. Politiek is mij bijgebracht
met de papfles. De N-VA draagt de ideologie uit waarin ik geloof en heeft mij overtuigd dat er nog oprechte
politici zijn die hun ideeën niet verloochenen.

En nu maak je al deel uit van het Deinse N-VA-bestuur en ben je zelfs penningmeester voor het arrondis-
sement Gent-Eeklo.
Inderdaad, en het is allemaal vrij snel verlopen. Einde 2010 kreeg ik een uitnodiging voor een infoavond met
Siegfried Bracke. Dat was de uitgelezen kans om de N-VA-bestuursleden en -mandatarissen te leren kennen.
Die overtuigden mij om samen met de anderen mijn schouders onder N-VA Deinze plaatsen.

Niet lang geleden had ik een prachtige
droom, in feite de droom van vele Dein-
zenaars. Ik droomde dat Deinze uit-
groeide tot het dynamisch centrum van de
Leiestreek waar het aangenaam en veilig
wonen, werken, winkelen en ontspannen
is.

Ik droomde dat:
- het verkeer in en rond Deinze vlot verloopt;
- handelaars en bedrijven de nodige faciliteiten ont-
vangen;
- de bewoners over uitgebreide sport- en cultuur-
infrastructuur beschikken;
- jong en oud de kans krijgen zich volop te ont-
plooien en zich op een eigen manier te kunnen ont-
spannen;
- elke bewoner zich veilig in Deinze kan bewegen;
- de gemeentediensten optimaal functioneren;
- gezinnen een betaalbare woning kunnen aanschaf-
fen;
-  jobs te vinden zijn binnen een bereikbare afstand;

- voor jonge gezinnen de nodige kinderopvang voor-
zien is;
- voor ouderen de nodige voorzieningen voor de
oude dag bestaan;
- Iedereen de nodige inspraak heeft via een open
communicatie met het stadsbestuur.

Ik ontwaakte en besefte dat deze droom geen fata
morgana was, maar wel een project dat te realiseren
valt. Dit groots project bespraken we in detail met
een aantal enthousiastelingen en we kwamen tot een
eensluidend besluit. 

N-VA Deinze wil intensief meebesturen. Het bestuur
staat klaar om er enthousiast, rechtlijnig, eensgezind
en respectvol in te vliegen. Wij organiseren ons volop
van Deinze een warme, duurzame en bruisende stad
maken. 

Bezoek www.n-va.be/deinze, klik op ‘contact’ en
verstuur een bericht met jouw dromen en verwach-
tingen. Een goed gesprek kan natuurlijk ook. 

Lidmaat

Hans Van Peborgh

Maak uw dromen waar en laat uw stem horen!

Nieuwe webstek

Luc Buyst
Verantwoordelijke

politieke denkcel 
N-VA Deinze

Wie op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen binnen 
N-VA Deinze, wie onze ideeën en standpunten wil kennen of
wie nood heeft aan meer informatie, hoeft niet langer op zijn
honger te blijven zitten. Vanaf nu kan je immers terecht op onze
gloednieuwe webstek www.n-va.be/deinze.

Natuurlijk kan je bij ons ook terecht met opmerkingen en sug-
gesties om deze webstek nog te verbeteren!



Eerste steen voor jeugdverblijfcentrum Brielhof

N-VA-minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Toe-
risme, kwam op 9 april 2011 graag naar Deinze voor

de eerstesteenlegging van het Brielhof. 

60 OVERNACHTINGSPLAATSEN
‘t Brielhof, gelegen pal naast de Leie en ter hoogte van
de Brielmeersen, wordt het nieuwe activiteitenlokaal
van de KSA en zal ook als jeugdverblijfcentrum dienst
doen. Tijdens weekends en schoolvakanties zal het
Brielhof overnachtingsplaats bieden aan jeugdgroepen
tot 60 personen. 

Er is nood aan kampplaatsen en initiatieven als deze.
Ze zijn een mooi voorbeeld van hoe we onze eigen
jeugd maar ook jongeren uit het buitenland kunnen ver-
welkomen. Begin 2012 zal het Brielhof klaar zijn.

N-VA-minister Geert Bourgeois met een aantal 
bestuursleden van N-VA Deinze

Op 29 april 2011 bracht N-VA-Kamerlid Flor Van 
Noppen een gesmaakte uiteenzetting over voedselvei-
ligheid en “weet wat je eet”! De aanwezigen weten 
nu alles over nepkaas, ijzerpoeder in cornflakes, 
separatorenvlees en rode kleurstof gemaakt uit vrou-
welijke schildluizen.

Op de vraag wat we in feite nog mogen eten en drin-
ken antwoordt Flor: “Alles, maar met mate. En belang-
rijk, blijf bewegen!”

Voedselveiligheid

Een dag uit het leven van provinciaal coördinator Sabine Vermeulen
Sinds november vorig jaar is N-VA-
OCMW-raadslid Sabine Vermeulen
provinciaal coördinator voor N-VA
Oost-Vlaanderen. Hoe ziet een
werkdag van Sabine er eigenlijk uit?

6u15: Opstaan! De
honden en mezelf
van ontbijt voor-
zien. Wassen, plas-
sen, aankleden en
met de trein naar
Brussel. Op de trein
vallen de ogen
meestal dicht ...

8u40: Aankomst op
het N-VA-partij-
secretariaat. Enkele
verslagen bijwer-
ken.

10u: Weekoverleg met het organisatie-
team.

13u: Lunchtijd. Vandaag plunder ik
de fruitmand op het werk.

13u30: E-mails beantwoorden. Een
grote dagelijkse taak, want elke afde-
ling uit Oost-Vlaanderen kan bij mij
terecht voor advies en bijsturing.

16u: Met de trein terug naar Deinze.
Een ideaal uurtje om verslagen of
dossiers door te nemen.

17u20: Korte wandeling met de hon-
den. En dan koken voor het avond-
maal, een ontspannen bezigheid! 

18u30: Een vaste waarde: avondmaal
met echtgenoot.

19u15: Vertrek naar Sint-Niklaas
voor de vergadering van arrondisse-
ment Waas.

23u: Terug thuis en tevreden om
vruchtbaar overleg. Nog een uurtje
televisie en dan naar bed.

Conclusie van de gespreksavond met N-VA-Kamerlid 
Flor Van Noppen: “Je mag alles eten, maar met mate!”



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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  
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Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf

volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,

onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken

van de wachtlijsten in de zorgsector. 

Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten

in de federale begroting te dichten.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter wer-

ken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen. 

Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer 

bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie

steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE

Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efficiëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staats-
hervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Philippe Muyters, 
Vlaams minister van Begroting

Geert Bourgeois, 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur


