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Beste lezers,
Zowel in Deinze als Nevele is 
de N-VA intussen een factor 
geworden waar rekening mee 
wordt gehouden. Omdat onze 
mandatarissen de aandacht 
vestigen op de echt belangrijke 
thema’s. En dat blijven ze in 
2018 ook voor u doen!
Ondertussen zijn onze bestuurs-
ploegen volop bezig met de 
voorbereiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Want we willen er in de toe-
komst ook voor u zijn!

N-VA Deinze en Nevele wenst 
alle inwoners een gezond en 
voorspoedig 2018!

voorzitter N-VA Deinze
Peter Broeren

voorzitter N-VA Nevele
Carlos De Walsche

De besturen van N-VA 
Deinze en N-VA Nevele 
nodigen u graag uit op de 
nieuwjaarsreceptie 

op vrijdag 26 januari in 
het Brielpaviljoen 
(Lucien Matthyslaan Deinze)

vanaf 19.30 uur.

We klinken graag met 
onze sympathisanten,
leden, mandatarissen 
en bestuursleden
op 2018!

NIEUWJAARS
RECEPTIE

Fractieleider Matthias Neirynck voerde 
voor de N-VA het debat op de historische 
gemeenteraad. 
“De bouwstenen zijn goed maar liggen nog 
op een palet; men moet er nog een bouw-
werk mee maken. Dat bouwwerk kan enkel 
stabiel blijven als de mortel, de burger, de 
bouwstenen bij elkaar wil houden. Het 
is dan ook noodzakelijk om de toekomst 
gezamenlijk uit te schrijven. Want daar zit 
volgens ons de grootste uitdaging! Enkel 
als alle burgers meestappen kan er voor-
uitgang geboekt worden en kan de fusie 
een succes worden.”

“Daarom zullen we er op toezien dat de 
fusiebonus van 20 milj. euro, die we van 
Vlaanderen krijgen, gebruikt wordt om 
nieuwe investeringen te doen. Investerin-
gen die de fusiestad ten goede komen en 
die de twee entiteiten laten samenkomen 
tot een geheel.”
Ook N-VA-voorzitter Peter Broeren ziet 
de fusie als een interessant gegeven. “Een  
schaalvergroting zorgt er voor dat er veel 
e�  ciënter gewerkt kan worden. Met deze 
fusie kan een sterk verhaal geschreven 
worden. De N-VA wil graag meewerken 
aan een geslaagde fusie!”

N-VA Deinze stemde op de 
gemeenteraad van 19 decem-
ber voor een fusie met Nevele. 
We zijn enthousiast, maar de 
uitdagingen zijn talrijk. We 
kunnen dan wel geschiedenis 
schrijven door te fusioneren, 
een garantie op een toekomst 
is  dit echter nog niet. 

N-VA is positief 
maar waakzaam 
over fusie

Voorstel diervriendelijk vuurwerk goedgekeurd
“Deze reacties kunnen echter geminima-
liseerd worden door gebruik te maken 
van geluidsarm vuurwerk”, zegt gemeen-
teraadslid Sylvie Claeys. “Geluidsarm 
vuurwerk is een diervriendelijk alternatief 
waarbij de mensen nog steeds kunnen 
genieten van een lichtspektakel, maar die-
ren niet geterroriseerd worden door luide 
knallen. De N-VA vroeg aan de stad om 
in de toekomst enkel nog diervriendelijk 
vuurwerk aan te kopen en de bevolking 
te blijven sensibiliseren om liefst geen 
vuurwerk te gebruiken. De gemeenteraad 
keurde het voorstel van Sylvie goed. 

Elk jaar zijn er talloze dieren die weglopen 
omdat ze schrik hebben van de vele knal-
len van vuurwerk. 

  Fractieleider Matthias Neirynck en 
     N-VA-voorzitter Peter Broeren.

  Gemeenteraadslid Sylvie Claeys en Ozzy
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  Op de gemeenteraad van december kreeg Geert Decaluwé de titel ‘eregemeenteraads-lid van Deinze’. Een titel die hij met veel verve mag dragen!    Proficiat Geert en bedankt om de N-VA-ploeg te blijven ondersteunen!

  Sinds 1 november zijn honden toegelaten op de Brielmeersen. In het verleden 

werden honden niet toegelaten door de Stad Deinze. Ook al vroeg gemeen-

teraadslid Sabine Vermeulen hier meermaals naar. Door de overname van 

het domein door de provincie is daar nu eindelijk verandering in gekomen!         

De N-VA-honden waren alvast van de partij om hun pootjes op het terrein te 

kunnen zetten, uiteraard aan de leiband en in het bezit van een hondenpoep-

zakje. Op de foto vlnr: Ineke, Ozzy, Roxy, Milly en Jacks.

  Sinds 1 november zijn honden toegelaten op de Brielmeersen. In het verleden 

werden honden niet toegelaten door de Stad Deinze. Ook al vroeg gemeen-

teraadslid 
het domein door de provincie is daar nu eindelijk 
De N-VA-honden waren alvast van de partij om hun pootjes op het terrein te 

kunnen zetten, uiteraard aan de leiband en in het bezit van een hondenpoep-

zakje. Op de foto vlnr: 

  Ons bestuurslid Jan Vander 

Mijnsbrugge is door de N-VA-le-

den van het arrondissement Gent-

Eeklo verkozen om toe te treden 

tot de nationale partijraad van de 

N-VA. De partijraad is het hoogste 

orgaan van de partijstructuur.

    Proficiat en lever goed werk, Jan!

N-VA zorgt ervoor dat Deinze aansluit bij BE-Alert

Via een mondelinge vraag én een raadsbesluit riep gemeenteraadslid Sabine 
Vermeulen de Stad op om aan te sluiten bij BE-Alert, het waarschuwingssysteem 
voor noodsituaties. Eerst zonder gevolg, maar nu sluit Stad Deinze dan toch aan bij 
BE-Alert. Een goede zaak. 

De N-VA betreurde het dat het stadsbestuur in haar antwoorden en communicatie 
deed uitschijnen dat het platform en de dienstverlening van BE-Alert niet operatio-
neel zouden zijn. Dit is allerminst het geval. De Stad Deinze maakt haar uitschuiver 
nu alvast goed door nu toch aan te sluiten bij BE-Alert. In noodsituaties is het ver-
wittigen van de bevolking van vitaal belang en veiligheid moet voorop staan. 
Het doet ons plezier dat uiteindelijk toch aan ons voorstel gevolg werd gegeven!

Op voorstel van N-VA is er nu 
een sterretjesweide

In januari 2015 stelde gemeen-
teraadslid Sabine Vermeulen 
voor om een herdenkplekje 
voor doodgeboren kindjes in te 
richten op een begraafplaats 
van Deinze. 

Wanneer een kindje  leven-
loos geboren wordt, betekent 
dit een groot verlies voor het 
hele gezin. Om dit verlies te 
verzachten vroeg de N-VA om 
een sterretjesweide in te rich-
ten waar ouders hun kindje 
een persoonlijk plekje kunnen 
geven. Zo’n plekje kan aan ou-
ders een enorme troost bieden.

Recent werd de sterretjesweide 
‘Vlinder’ op de begraafplaats 
van Astene sereen geopend. De 
N-VA draagt de realisatie een 
warm hart toe.
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Bijna alle Vlaamse studierichtingen voorzien in het afstudeerjaar in een bachelor- of masterscriptie. Dit 
betekent een gigantische productie aan kennis en inzichten, die vaak behoren tot de meest innovatieve en 
gespreid over alle mogelijke kennisdomeinen. Voor de N-VA de ideale aanleiding om een reglement op te 
stellen voor een ‘Deinse scriptieprijs’. 

N-VA wil Deinse scriptieprijs voor studenten 

Een Deins studieobject
Het doel van deze scriptieprijs bevat naast de kennis ook de aanmoediging voor studenten om 
te kiezen voor een Deins studieobject. Hier liggen opportuniteiten voor lokale verenigingen, 
ondernemers, openbare diensten en beleid. Een vereniging die zichzelf kan laten doorlichten in 
een scriptie van een marketingstudent, kan daar misschien wel veel bij winnen. Net zo goed kan 
dat interessant zijn voor de stad. Het kan het vooronderzoek een stuk gemakkelijker maken.

Een prijs voor alle indieningen
Gezien thesissen uit verschillende kennisdomeinen onderling niet vergelijkbaar zijn, stelt de 
N-VA voor om in de toekomst alle scripties, die voldoen aan de voorwaarden van het op te 
stellen reglement, te belonen met een prijs. 

  “Van preventiemanagement over sociaal werk, stedenbouw, 
marketing tot milieu,… Er zijn heel wat kennisdomeinen die interessant 
kunnen zijn voor onze stad. 
Misschien kiest studente Célien Tant ook wel voor een Deins studieobject?”

N-VA Deinze wil dat de Stad Deinze het SAVE-charter voor meer verkeersveiligheid ondertekent. Het 
SAVE-charter is een initiatief van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen en dient om ons bewuster te 
maken voor meer verkeersveiligheid. “Het laat toe om bij de zorg voor meer verkeersveiligheid niet alleen te 
focussen op infrastructuurwerken, maar ook een meer planmatige en bredere aanpak te verwezenlijken met 
ondersteuning van externe expertise”, zeggen gemeenteraadsleden Ronny Vermeulen en Sabine Vermeulen.

Meer verkeersveiligheid
Elk verkeersslachtoffer is één slachtoffer te veel. Meer verkeersveiligheid moet 
daarom centraal staan in het mobiliteitsplan van Deinze. De N-VA roept de stad 
op om het SAVE-charter te ondertekenen. Zo tonen we dat het ons menens is 
om het verkeer in Deinze veiliger te maken voor alle weggebruikers.

Kinderen in het verkeer
Het SAVE-charter wil in alle steden en gemeenten van Vlaanderen een 
verkeersveiligheidscultuur installeren. Zo is er bijvoorbeeld extra aandacht voor 
de verkeerssituatie op plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het verkeer 
deelnemen. Het SAVE-charter kan perfect aansluiten bij het mobiliteitsplan, dat 
volgens de N-VA ook de speerpunten ‘veilig verkeer’ en ‘veilig naar school’ naar 
voor moet schuiven.

Actieplan met begeleiding
Het project bestaat uit een stappenproces dat de stad zal moeten doorlopen 
wanneer zij zich engageert. Een belangrijk onderdeel is de opmaak van een 
actieplan verkeersveiligheid, waarin gedetailleerd wordt weergegeven welke 
initiatieven de gemeente zal nemen. De uitvoering van dit actieplan is evenmin 
vrijblijvend. Een coördinator van de vzw begeleidt het hele proces. 
De instapkost bedraagt slechts 0,01 euro per inwoner.  

De gemeenteraad keurde het voorstel van N-VA goed.

Ronny Vermeulen en Sabine Vermeulen:
“Meer verkeersveiligheid met het SAVE-charter”

“Het SAVE-charter 
is een engagement 
voor meer verkeers-
veiligheid” 
Ronny Vermeulen, 
gemeenteraadslid



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

1

Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

2017-11_Onbezorgde oude dag.indd   1 22/11/2017   16:02:01


