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Deinze

V.U. Eric De Neve
Breeschoot 60
9800 Deinze

Uitnodiging gespreksavond

Vandaag aan
politiek doen?
Daar moet je zot
voor zijn!

“Weet wat je eet!” - voedselveiligheid
N-VA Deinze nodigt u uit op haar
gespreksavond op 29 april om 20.00 uur in
zaal Sint-Martinus, Kortrijksesteenweg 86
in Deinze.

In 1509 schreef Desiderius Erasmus
al dat het zotten zijn die aan politiek doen. Vandaag, meer dan 500
jaar later, geldt deze wijsheid meer
dan ooit tevoren.

“WEET WAT JE EET!”
VOEDSELVEILIGHEID

Je moet zot zijn om aan gemeentepolitiek te doen. Zot van jouw
medemens, zot van de inwoners
van Deinze. Want dat is het wat de
wijze politicus onderscheidt van de
dwaze: de drang om de wereld
voor zijn medemens te verbeteren.
Of zoals Erasmus 500 jaar geleden
schreef: “Wie aan het roer van het
schip staat, moet slechts het algemeen belang en niet zichzelf dienen.”
Wil je onze enthousiaste N-VAploeg in Deinze vervoegen? Bel me
gerust op 0472 27 25 26
of mail me: eric.deneve@n-va.be.
Met hartelijke Vlaamse groeten.
Eric De Neve,
voorzitter
N-VA Deinze
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Flor Van Noppen
en de strijd om veilig voedsel gaan al
vele jaren hand in
hand. Sinds 2007 zit
hij voor de N-VA in
de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
In het parlement is
voedselveiligheid Flors
eerste bezorgdheid.

Na de moord op zijn broer Karel zette Flor de strijd voort. Als voorzitter van de VZW
Dr. Karel Van Noppen gaf hij in heel Vlaanderen honderden lezingen over voedselveiligheid.
Voedselveiligheid is een zeer breed thema. In de eerste plaats gaat het om de strijd
tegen hormonen, dioxines, voedselfraude, enzovoort. Daarnaast betekent veilig voedsel ook het hebben van een gezond, evenwichtig voedingspatroon. Daarvoor moet je
in de eerste plaats weten wat je eet.
Het laatste aspect van voedselveiligheid
wordt vaak door ons vergeten: het
beschikken over voldoende voedsel.
Nochtans is dit voor veel mensen in de
wereld een dagelijkse strijd. In het parlementaire werk van Flor komen al deze
aspecten aan bod.

N-VA Leieland splitst op

N-VA Deinze, een
schitterende start!
Op 19 november 2010 nodigde N-VA Leieland federaal Kamerlid Siegfried Bracke als spreker uit.
Meer dan honderdzestig aanwezigen luisterden geboeid naar zijn politiek informatie uit de eerste hand.
Een schot in de roos!

BELANGRIJKE BESLISSING
Het enthousiasme van die avond, de prachtige verkiezingsuitslag van 2010 en een verhoogd ledenaantal bracht het bestuur tot een belangrijke beslissing.
De koepelafdeling Leieland werd opgesplitst en
verzelfstandigd in drie aparte afdelingen, met
name Deinze, Zulte en Nevele. Op die manier zal
de N-VA alle mensen van onze regio optimaal bereiken en de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 slagvaardig voorbereiden.
De afdeling N-VA Deinze ging onmiddellijk van
start. Op 21 februari 2011 koos het een nieuw bestuur.
Twaalf bestuursleden, waaronder vijf nieuwe enthousiastelingen, engageren zich om van Deinze een
leefbare, maar vooral bruisende stad te maken.

Voorzitter Eric De Neve, Kamerlid Peter Dedecker,
OCMW-raadslid Sabine Vermeulen en Kamerlid
Siegfried Bracke zetten met het nieuwe bestuur hun
schouders onder N-VA Deinze.

Op de eerste samenkomst van 28 februari 2011 heeft
het bestuur zijn structuur, functies en taken duidelijk
omschreven. Ook richtte het vijf werkgroepen op die
elk belangrijke thema’s zullen voorbereiden.
De N-VA staat klaar als drijvende kracht voor verandering in Deinze.

Wat is B-H-V eigenlijk?
Je kunt het B-H-V-verhaal best vergelijken met een
nieuwe buurman die naast je is komen wonen. Hij
heeft hard moeten lenen en kan zich nog geen koelkast permitteren. Dus komt hij elke avond bij je langs
om een fris pintje te drinken. Op sommige dagen is
dat voor jou wel wat lastig, maar je gunt hem toch
het frisse pintje uit jouw koelkast (taalfaciliteiten).
Maar dagen worden weken, weken worden maanden en maanden worden jaren en de buurman voelt
zich ondertussen zodanig thuis bij jou dat hij bepaalt
wanneer en wat er gedronken mag worden (tegendraadse franstalige burgemeesters).
Wanneer je hem daar op aanspreekt, reageert hij furieus en zoekt steun bij zijn familie die een straat verder woont (Brusselse Franstaligen). De familieleden
steunen het gedrag van je buurman en eisen bovendien dat je je huis openstelt voor heel de familie,
waarbij de koelkast eigendom wordt van deze familie (aanhechting faciliteitengemeenten), maar waarbij jij die wel dagelijks dient te vullen (financiële
transfers).

Wanneer uiteindelijk de vrederechter stelt dat jij gelijk hebt én dat de buurman dan maar bij zijn familie
moet gaan drinken (uitspraak Grondwettelijk Hof),
eisen de buurman en zijn familie dat jij een koelkast
voor hen koopt (compensaties).
Daarover gaat B-H-V dus! Zullen we dan maar beginnen met het vervangen van de pintjes door leidingwater? Of kleven we gewoon een sticker op onze
koelkast met de vermelding ‘Defect! Voor de Franstaligen la même chose!’

Nieuw stadhuis? Ja, maar ...
JA
Op de gemeenteraad van 27 november 2008 werd er
beslist om een nieuw administratief centrum te bouwen
langs de Leie, in het verlengde van de Mouterijdreef.
N-VA-gemeenteraadslid Geert Decaluwé stemde voor
en N-VA Deinze is nog steeds van mening dat een
nieuw stadhuis de beste oplossing is in het kader van
een langetermijnvisie. De vooropgestelde raming bedroeg in 2008 15 miljoen euro.
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MAAR ...
… op 2 jaar tijd is de raming gestegen naar 20 miljoen
euro. 5 miljoen misrekend? Stevig misrekend.... meent
de N-VA.

MAAR ...
… er moet een lening van 15 miljoen worden afgesloten, die zal terugbetaald worden op 30 jaar. De rentelast
op deze lening verhoogt het kostenplaatje nog aanzienlijk.

MAAR ...
… is het echt nodig dat het schepencollege kan parkeren
in een ondergrondse garage? Het argument dat elke
stad ondergrondse parking voorziet is volgens de N-VA

BESLUIT: JA, MAAR … de N-VA is van oordeel dat
een nieuw stadhuis een noodzaak is, maar wil toch
bekijken of een goedkoper nieuwbouw-alternatief tot
de mogelijkheden behoort.

Subsidies voor handelszaken

De leegstand moet worden aangepakt om de
handelspositie van Deinze te versterken.

N-VA-gemeenteraadslid Geert Decaluwé steunt het subsidiereglement voor leegstaande panden en gevelrenovatie. Deze
subsidies moeten de leegstand bestrijden en het verdwijnen
van handelspanden tegengaan. Zo kan de commerciële aantrekkingskracht van onze stad versterkt worden.
Tot 25 % van het factuurbedrag voor gevelrenovatie als voor
renovatie van leegstaande handelspanden kan gesubsidieerd
worden met een maximum van 8 000 euro.
De bijdrage voor Stad Deinze is beperkt dankzij steun van
een Europees én een Vlaams fonds.

Houtig erfgoed: beschermde bomen en struiken
Wist je dat N-VA-minister Geert Bourgeois in Bachte-Maria-Leerne
rond Vosselare-put ons “houten geheugen” beschermd heeft? Het betreft houtkanten van wegedoorn die een grote waardevolle cultuurhistorische en ecologische waarde hebben.

Een heg is ook een bron van
voedsel voor veel dieren.

GENEESKRACHTIGE KRUIDEN
Een houtkant als een heg is belangrijker dan je denkt. Naast de ecologische aspecten als perceelafsluiting, het tegenhouden van vee en roofdieren en vindplaats van vele geneeskrachtige kruiden is een heg ook
een bron van voedsel voor vele dieren die er in leven. Daarnaast zorgt
het ook voor dekking wanneer verschillende dieren zich naar een andere habitat begeven.

Een andere, vaak vergeten functie die de instandhouding (en dus bescherming) van deze houtkanten rechtvaardigt
is het bestrijden van bodemerosie. Heggen remmen het met sedimenten beladen stromende water af zodat het
sediment bezinkt. Door hun beworteling zorgen ze voor betere bodemstructuur en goede infiltratie van het water
in de bodem.

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deelstaten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken
en een oplossing vinden voor BHV.
Evenzeer moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS
In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
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INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,
zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken
en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten doorlopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.”

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.
Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht
op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaanvragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de
N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illegaliteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving
van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het interne gebruik van de
diverse diensten van de N-VA. De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. n Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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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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