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Beste Deinzenaar,

Ons huiswerk is klaar. Als trotse 
voorzitter mag ik u melden dat N-VA 
Deinze als eerste van alle partijen 
in Deinze een volledige lijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen heeft 
samengesteld. Daarmee werd een 
eerste horde genomen. Er komen 
echter nog hordes! 
Om die goed te kunnen nemen 
hebben wij uw hulp nodig. Uw 
inbreng in het beleid van Deinze 
is essentieel! Daarom nodigen wij 
u uit voor een open dialoog, die u 
samen met ons kan opstarten.
Laat van u horen op een van onze 
activiteiten, of op een van de 
plaatsen waar we elkaar zullen 
treffen. Samen kunnen we van 
Deinze een betere stad maken, 
samen staan we sterker!

Hopelijk tot binnenkort,

Matthias Neirynck
Voorzitter N-VA Deinze
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 Tijd voor een open dialoog

In 2006 kwam N-VA op in kartel, 
maar voerde wel onder eigen slogan 

campagne. N-VA stelde zich toen borg 
voor “6 jaar garantie”.
De garantievoorwaarden gingen van 
start door de installatie van een aparte 
N-VA-fractie en geen automatische 
deelname aan een kartelfractie.

Het bestuur en de N-VA-mandatarissen 
Geert Decaluwé en Sabine Vermeulen 
werkten de laatste 6 jaar stevig verder 
aan de uitbouw van een sterke N-VA-
afdeling. OCMW-raadslid Sylvie Claeys 
versterkte ook onze rangen.

N-VA Deinze zal u voor de gemeen-
teraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 

29 kandidaten presenteren, die u stuk 
voor stuk verlengde, vernieuwde en 
verbeterde  N-VA-garantievoorwaarden 
kunnen aanbieden. 

gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober

Verlengde en vernieuwde garanti evoorwaardenVerlengde en vernieuwde garanti evoorwaarden
met 6 jaar 

garantie

In 2006 leverde N-VA 2 kandidaten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Geert Decaluwé 
en Sabine Vermeulen campagne met de slo-
gan “met 6 jaar garantie”. 

2006

 

De verandering begint
in Deinze.
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N-VA stelt toestand Museum Desmet in vraag

De N-VA is klaar met de lijst voor de pro-
vincieraadsverkiezingen district Deinze. 

Afdeling Deinze levert 2 sterke en bekwame kandidaten 
voor deze provincieraadslijst.

De tweede plaats op de lijst is voor Caroline Allaeys, 
partner van huisarts-sportarts Paul Soetaert, die zelf 
een prominente plaats op de Deinse gemeenteraadslijst 
inneemt. Caroline Allaeys (53j) is kinesiste van opleiding, 
maar werkt als medisch afgevaardigde in district Deinze. 

Zij werd tijdens de laatste sociale verkiezingen verkozen 
als vakbondsafgevaardigde in de farmasector.

Op de zesde plaats staat Kurt Naert-Segaert (32j), 
begeleider autisme in de Veerboot in Astene en ook 
werkzaam bij de Vlaamse Vereniging Autisme. Hij is ook 
bekend als de gangmaker om de Studio Brusselfuif “Was 
het nu ‘80, ‘90 of 2000?” terug naar Deinze te halen en als 
bestuurslid van het Davidsfonds. Voorheen werkte hij 
voor de Gentse N-VA-fractie.

N-VA-gemeenteraadslid Geert Decaluwé vroeg in de 
gemeenteraad van juni wat Deinze van plan is met het 

huis van wijlen Gentiel Desmet in de Tolpoortstraat. ‘De 
woning en aanpalende terreinen waren een legaat dat we 
50 jaar in stand moeten houden’, zegt Geert Decaluwé. ‘Na 
één vijfde van die termijn staat alles te verkrotten. De deu-

ren staan open en dit nodigt uit tot vandalisme, terwijl de 
woning bestemd was als museum.’

De bevoegde schepen beloofde een plaatsbezoek af te leg-
gen om de verloederde toestand te bekijken. Hopelijk krijgt 
dit bezoek een gepaste opvolging.

Deinse kandidaten voor de provincie:
Caroline Allaeys en Kurt Naert-Segaert

N-VA ontmoeti ngsfuif met Eva en Nathalie w as een succes!

Nathalie Mallard en Eva Therssen, beiden kandidaat 
voor gemeenteraadsverkiezingen op de N-VA-lijst, or-

ganiseerden op zaterdag 16 juni een N-VA ontmoetingsfuif 
in café The Philo. 

“Dat The Philo de uitvalsbasis is voor de fuif is symbolisch. 
N-VA Deinze verzet zich tegen de sloop van The Philo. Er 
is geen nood aan een bijkomende doorgang naar het Kaan-
delpark. Bij sloop van The Philo verdwijnt er opnieuw een 
jongerencafé en horecazaak in Deinze, terwijl locale econo-
mie net gestimuleerd moet worden.” zegt  Nathalie Mal-
lard.
“Er zijn nu al zo weinig plaatsen in Deinze waar je eens je 
benen kan uitsmijten en dansen”, vult Eva Therssen 

aan. “Met dit initiatief wilden we de jongeren ook laten 
zien dat niet alle politiekers “saai en stijf” zijn!”

N-VA, sporti ef op parkloop

De parkloop op 8 juni, ten voordele van de Deinse tien-
kamper Thomas Van der Plaetsen,  kon ook rekenen op 

een deelname van een N-VA-delegatie. 
De sportiefsten onder de N-VA-ers liepen het parcours op 
de Brielmeersen vlotjes uit en behaalden zelfs de vierde 
plaats in de rangschikking.

De sportiefste N-VA-ers:
Peter Broeren, 
Kurt  Naert, 
Gauthier Colledan 
en Mathias De Graeve
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Deinse kandidaten voor de provincie:
Caroline Allaeys en Kurt Naert-Segaert

Resultaten van de enquête “iedereen burgemeester”

Witt e vlaggen op de Gaversesteenweg

In ons vorig huis-aan-huisblad gaven wij de inwoners 
van Deinze de kans om hun visie te geven over het hui-

dig en toekomstig gemeentebeleid.  N-VA dankt de deel-
nemers voor de massale reacties die we hierop kregen. Wij 
zetten graag de meest opvallende resultaten op een rijtje.

Algemeen
Een grote meerderheid van de respondenten ijvert voor 
een concrete aanpak van het fi leprobleem in Deinze en is 
niet tevreden over de te grote uitgaven voor het nieuwe 
administratief centrum.

Infrastructuur 
Uit de antwoorden blijkt dat de bouw van een nieuw cultu-
reel centrum met fi lmzaal geen prioriteit is. Men vreest dat  
Deinze op deze manier een te hoge leninglast opbouwt.

Milieu en natuur 
De Deinzenaars zijn positief over de openingsuren en 
dienstverlening van het containerpark.  Wel dient meer 
aandacht te gaan naar de problematiek rond zwerfvuil en 
sluikstorten.

Gemeenschap
De verspreiding van gemeentelijke informatie via de info-
krant kan op goedkeuring rekenen, maar er is vraag naar 
meer persoonlijke betrokkenheid door de bevolking.
De respondenten zijn gematigd tevreden over het aanbod 

van gemeentelijke kinderopvang tijdens het schooljaar en 
schoolvakanties en de dienstverlening van de stadsdiensten. 
Het seniorenbeleid wordt gesmaakt, maar naar de jeugd 
toe is er nog nood aan betere ondersteuning. De jeugd 
hoopt vooral op een beter fuifbeleid.
Verdere ondersteuning en uitbreiding van infrastructuur 
voor het verenigingsleven is wenselijk.

Tot slot : “Wat zou u doen als u één dag burgemeester 
zou zijn ?”
Op deze originele vraag antwoordde het merendeel van 
de “burgemeesters-in-spe” dat ze hopen over een beter 
en regelmatiger contact met de inwoners.  Waarbij vooral 
geluisterd wordt naar de noden van alle lagen van de be-
volking om specifi eke problemen in Deinze aan te pakken.

De opmerkelijkste en meest zeggende quotes:  
Als ik één dag burgemeester van Deinze was, zou ik :
-  “Beginnen met het aanleggen van een ringweg rond   
 Deinze“
- “Meer contact zoeken met de bewoners van iedere ge-  
 meente.”
-  “Een schop pakken en een paar bomen op het Poppo-  
 plein planten.”

N-VA neemt uw opmerkingen ter harte en toetst ze aan 
de N-VA-visie.

N-VA Deinze en het actiecomité Gaversesteenweg zijn al 
lang goede vrienden. Reeds 10 jaar zetten beiden zich in 
tegen de geplande onteigeningen van de woningen langs 
de Gaversesteenweg. 

Het actiecomité Gaversesteenweg heeft, onder impuls 
van Ronny Vermeulen en Ellen Blondeel, het initiatief ge-
nomen om witte vlaggen op te hangen aan de woningen 
die bedreigd zijn met onteigening. Dit in navolging van de 
zwarte vlaggen-actie in 2006. 

Met de slogan “Wij leven in hoop op een goede afl oop“ 
waren heel wat bewoners van de Gaversesteenweg aanwe-
zig tijdens de voorstelling van het nieuwe mobiliteitsplan. 
Maar opnieuw kwamen ze van een kale reis thuis.
De onzekerheid over de onteigeningen is nog steeds zeer 

actueel  en de inwoners voelen zich telkens weer om de 
tuin geleid.
Vooral het feit dat er meerdere studiebureaus, onafhanke-
lijk van elkaar, de mobiliteitsproblemen in Deinze onder-
zoeken is onbegrijpelijk.

Voortrekkers van het 
actiecomité 

Gaversesteenweg 
Ronny Vermeulen en 

Ellen Blondeel zijn 
beiden kandidaat 

voor N-VA. 
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Interesse om lid te worden van N-VA Deinze?
Neem contact op met ledenverantwoordelijke Eva Therssen
eva.therssen@n-va.be
0470 57 74 71
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