Beleidsengagement van N-VA Deinze
De N-VA Deinze streeft ernaar om van Deinze een warme, duurzame en bruisende Vlaamse stad te maken.
Deinze groeit uit tot het dynamisch centrum van de Leiestreek waar het aangenaam wonen, werken, winkelen
en ontspannen is.
Om deze missie te verwezenlijken willen we dat:


de bereikbaarheid naar, in en rond Deinze vlot verloopt en duurzaam is opgelost




handelaars en bedrijven de nodige faciliteiten ontvangen
de bewoners over uitgebreide sport- en cultuurinfrastructuur beschikken




Deinze ruimtelijk slim, kwalitatief en uitnodigend is gestructureerd
jong en oud de kans krijgen zich volop te ontplooien en zich op een eigen manier te kunnen ontspannen



met wederzijds begrip voor elkaars leefwereld
elke bewoner zich veilig in Deinze kan bewegen in een milieuvriendelijke omgeving




de gemeentediensten optimaal functioneren
gezinnen een betaalbare woning kunnen aanschaffen




jobs te vinden zijn binnen een bereikbare afstand
voor jonge gezinnen de nodige kinderopvang voorzien is




voor ouderen de nodige voorzieningen voor de oude dag bestaan
de sociaal zwakkeren zonder onderscheid een verantwoorde opvang en begeleiding krijgen



elkeen de nodige inspraak heeft en informatie ontvangt via een open en transparante dialoog met het
stadsbestuur



de belastingen die de Deinzenaar betaalt redelijk en draagbaar blijven en de besteding ervan
evenwichtig en met gezond verstand gebeurt

N-VA Deinze kan dit omvangrijk project enkel realiseren wanneer het lokaal stevig is verankerd en effectief
deelneemt aan het bestuur van de stad Deinze. Daartoe bouwen we continu aan een solide partijstructuur. Een
nieuw bestuur en verschillende werkgroepen moeten borg staan voor een efficiënte en professionele werking,
een ruimere lokale bekendheid en een doordachte dialoog met bewoners, verenigingen, media en bedrijven.
Voor de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen, die plaatsvinden op 14 oktober 2012, mikt N-VA Deinze op
een succesvolle verkiezingsuitslag. Als eerste prioriteiten focussen we ons op het engageren van beschikbare en
bekwame lijstkandidaten, het opbouwen van een grondige dossierkennis in de diverse beleidsdomeinen, het
bekendmaken van onze werking via een frisse en moderne website en via infobladen, het organiseren van
wervende evenementen die het aantal leden en sympathisanten sterk doet groeien, en tenslotte het innemen
van duidelijke standpunten in materies die de bewoners actueel sterk aanbelangen.
Huidige en toekomstige N-VA stadsmandatarissen, bestuursleden, kandidaten op de verkiezingslijst en
partijleden werken binnen het genomen engagement mee om deze uitdagende doelen te realiseren. Zij
onderschrijven de kernwaarden van N-VA Deinze, met name integriteit, enthousiasme, discipline,
rechtlijnigheid, eensgezindheid en respect voor iedereen.
We volgen de richtlijnen en aanbevelingen die het centrale N-VA-bestuur verspreidt en durven onze werking op
regelmatige basis zelf in vraag stellen en bijsturen. We staan open voor samenwerking met andere lokale
partijen onder verschillende vormen op voorwaarde dat onze gestelde doelstellingen in ruime mate kunnen
worden gerealiseerd en onze kernwaarden ten volle worden gerespecteerd.
De N-VA staat in Deinze klaar om te denken, te durven en te doen.
Goedgekeurd door het bestuur van de N-VA Deinze op 6 juni 2011

