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Beste Deinzenaar

Mandataris in de kijker: Bart Vermaercke (p. 5)Nieuws uit de gemeenteraad (p. 2 en 3)

Graag steek ik de loftrompet over onze zeven mandatarissen. In 
een actief eerste jaar volgden ze zowel Deinse als Nevelse thema’s 
strikt op. Ze stelden scherpe vragen over de investeringen van 
de stad, de mobiliteit, het sociaal beleid, de nieuwe regels na de 
fusie, de gemeenschapszalen en dierenwelzijn. En ze waken over 
uw centen. Verderop in dit blad verneemt u van onze fractie-
voorzitter Bart Vermaercke hoe we de meerjarenbegroting tegen 
het licht houden.

Onze houding blijft kritisch en constructief. Want als het goed 
is, dan zeggen we dat ook. En het stopt uiteraard niet na een jaar.  
We blijven actief in elke gemeenteraad. Heeft u zelf een bezorgd-
heid, een bemerking of een vraag? Of gewoonweg een goed idee  
of een slimme oplossing? We geven u de contactgegevens van 

al onze mandatarissen. Weet u waar elke mandataris mee bezig 
is? In onze nieuwe rubriek, Mandataris in de kijker, komt u het 
te weten. Onze mandatarissen luisteren naar u. Aarzel niet om 
hen te contacteren. N-VA Deinze draagt participatie hoog in het 
vaandel.

Het doel van N-VA Deinze is helder. We maken van Deinze een 
inclusieve, milieuvriendelijke stad waar  
het aangenaam wonen, winkelen en  
ondernemen is.

Jan Vander Mijnsbrugge
Voorzitter 

N-VA Deinze

Aanpassing aan LandegemdorpLedenbarbecue en 
Jong N-VA-Quiz
Hou alvast zaterdag 4 juli vrij, want dan organiseert 
N-VA Deinze opnieuw een zomerse barbecue. Daar  
kan u gezellig een praatje slaan met de mandatarissen, 
bestuursleden en al wie de N-VA een warm hart  
toedraagt. We maken er een fantastische dag van  
want ’s avonds vindt ook de jaarlijkse quiz van onze  
jongerenafdeling plaats. Meer info vindt u in het  
volgende nummer van dit blad terug.

 Door de vele tussenkomsten van gemeenteraadslid Karlien De Paepe 
passeren fietsers binnenkort veiliger aan het kerkplein. Het invoeren van 
kortparkeren vergroot de bereikbaarheid van de handelaars.
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Nieuws uit de gemeenteraad

Burgemeester weigert verkiezingsborden tegen te gaan
Tijdens de gemeenteraad van januari kwam raadslid Matthias Neirynck tussen over de belasting op reclameborden.  
“De belasting dient om de visuele vervuiling in de stad tegen te gaan en is best ook van toepassing  
op verkiezingsborden”, stelt hij. De burgemeester wimpelde dit af. Volgens hem behoort dit niet  
tot de taken van het stadsbestuur. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen viel deze oproep ook  
al in dovemansoren. Matthias toont zich echter strijdvaardig. Binnenkort kaart hij deze  
problematiek opnieuw aan.

Matthias Neirynck
Raadslid

Matthias Neirynck

Raadslid
matthias.neirynck@n-va.be
0479 43 70 91

Sabine Vermeulen

Raadslid
sabine.vermeulen@n-va.be
0474 87 53 97

Bart Vermaercke  

Fractievoorzitter
Provincieraadslid
bart.vermaercke@n-va.be
0495 20 00 18

Uw N-VA
mandatarissen

Bart Vermaercke nieuwe fractievoorzitter
“Samen met de mandatarissen van N-VA vormen we een sterk team”,  zegt Bart Vermaercke. “Op een gezonde manier oppositie voeren 
met kennis van zaken en een positieve ingesteldheid ten voordele van Deinze en zijn inwoners. Dat is mijn motto voor de komende jaren.”

“Na twaalf jaar als spits van N-VA Deinze is het tijd voor een nieuw gezicht. Bart heeft het organisatietalent en de goesting om de fractie 
te leiden”, bevestigt Sabine Vermeulen. “Ik blijf mijn ervaring en politiek inzicht ten dienste stellen van Bart en het ganse N-VA-team.” Wij 
danken Sabine voor haar jarenlange inzet en wensen Bart alle succes met het fractievoorzitterschap. 

Bart Vermaercke volgt Sabine Vermeulen op als fractievoorzitter.
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Broedplaatsen voor 
ooievaars
Eind 2018 diende gemeenteraadslid Sabine  
Vermeulen een voorstel in voor meer ooie-
vaarsnesten in onze stad. Daar gaf men recent 
gevolg aan door nieuwe ooievaarsnesten in 
Landegem te plaatsen. Het landelijke karakter 
van deze deelgemeente vormt een ideale  
broedplek met voldoende aanvliegruimte.  
De toekomst van de ooievaar is verzekerd in 
onze stad.

Automatische toegangsdeuren 
voor sportzaal Landegem 
Senioren en mensen met een beperking maken veel gebruik van de  
evenementenruimte, de benedenzaal in de sportzaal. Op vraag van 
raadslid Karlien De Paepe automatiseert de stad de toegangsdeuren, 
waardoor personen met bijvoorbeeld een rollator of rolwagen  
gemakkelijker toegang krijgen.

Meerderheid 
maakt jacht op 
leefloners
In de gemeenteraad van januari 
haalde Jan Pauwels zwaar uit naar 
het sociaal beleid van de meerder-
heid. 

“Nevele had sinds jaar en dag een 
goedwerkende klusjesdienst, maar 
het stadsbestuur heeft die stopgezet 
en vervangen door Wijkwerking. 
Hierdoor moeten hulpbehoevenden 
nu zelf het klusjesmateriaal voorzien, 
zoals bijvoorbeeld een grasmaaier. 
Vooral kwetsbare mensen zijn het 
slachtoffer, het zoveelste bewijs van 
het asociale beleid van dit stadsbe-
stuur”, zegt Pauwels.

“De uitlatingen van mandatarissen 
van de meerderheid in de pers  

toonden hun minachting en hun 
gebrek aan respect aan tegenover 
mensen met een leefloon”, aldus 
Pauwels.

N-VA Deinze staat voor een  
zorgzame gemeenschap waarbij  
de echt kwetsbare mensen maximale  
ondersteuning en kansen krijgen. 
We zetten in op begeleiding,  
vorming en activering.

Karlien De Paepe
Raadslid

Jan Pauwels
Raadslid

Paul Soetaert 

Raadslid 
paul.soetaert@n-va.be
0475 29 05 30

Jan Pauwels 

Raadslid
jan.pauwels@n-va.be
0473 80 39 45

Karlien De Paepe 

Raadslid
karlien.depaepe@n-va.be
0474 32 08 22

Chantal Verleye

Lid bijzonder comité voor 
de sociale dienst
chantal.verleye@n-va.be

3



www.n-va.be/deinze

Jong N-VA vraagt  
opfrissing fietstunnels
Twee en een half jaar na de beslissing om de vuile 
fietstunnels in Petegem op te vrolijken, liggen ze er 
nog steeds onveranderd bij. Te lang, volgens de  
jongeren van N-VA Deinze. Zij zijn vragende partij 
om in de fietstunnels muurschilderingen aan te  
brengen. Jong N-VA stelt zich vragen bij de manier 
van werken die het gemeentebestuur hanteert.

Blijft u graag op de hoogte of zit u met een vraag?  
Volg Jong N-VA dan zeker op Facebook, Instagram  
of contacteer voorzitter Aelon Messiaen via  
aelon.messiaen@n-va.be

Meerjarenplan mist visie
De N-VA keurde het meerjarenplan niet goed. Deze meerderheid 
mist te veel kansen en laat te veel onduidelijkheden. We hoor-
den graag de visie van de beleidsploeg, om daarover het debat te 
voeren. Maar het bleef stil op de gemeenteraad.

De Brielmeersen krijgt  
inclusieve speeltuin
Provincieraadslid Bart Vermaercke toont zich tevreden met de 
aandacht die het Oost-Vlaamse provinciebestuur besteedt aan 
inclusieve speelplekken op de provinciale domeinen. Kinderen 
met een beperking kunnen er naar hartenlust ravotten met hun 
vriendjes, broers en zussen.

“Samen spelen 
is een recht van 
ieder kind. Het 
is belangrijk dat 
kinderen met 
een beperking 
samen met 
andere kinderen 
hun hart opha-
len. Zo leren zij 
elkaar beter ken-
nen en waarde-
ren”, aldus Bart 
Vermaercke.

“Veel is daar trouwens niet voor nodig, een geschikte ondergrond 
en enkele aangepaste speeltuigen waar kinderen met en zonder 
een beperking samen spelen. Denk aan rolstoeldraaimolens, 
rolstoelschommels, speelkastelen waar kinderen met een rolstoel 
oprijden, enzovoort. Onze stad is dankzij de inspanningen van het 
provinciebestuur een stuk warmer en inclusiever.”

 Jong N-VA dringt aan op actie om de fietstunnels aan  
te pakken.

 Ook kinderen met een beperking kunnen hier  
binnenkort naar hartenlust ravotten.

•  Geen fusie-efficiëntie
•  Zwaardere overheid

Dit is niet onze keuze:
•  Personeelsbestand groeit
•  Samenwerkingsverbanden zoals Katrol stopgezet
•  Nevelse eigenheden verdwijnen
•  Veel aankondigingen, weinig realisaties
•  Gebrek aan visie
•  Schuld stijgt, ondanks extra geld van de Vlaamse Regering

 Onze raadsleden (vlnr): Paul, Matthias, Sabine, Bart, Jan en Karlien.
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DEINZE

• 56 jaar
• Fractievoorzitter gemeente- en OCMW-raad
• Provincieraadslid
• Ondernemer
• (Elektrisch) fietser
• Blog: bartvermaercke.be

Hoe heb jij jouw intrede in de politiek ervaren?

2019 was me het jaartje wel. Zowat alles was nieuw. Van 
gemeenteraad tot provincieraad. In mei kwam ik op bij 
de federale verkiezingen en behaalde meer dan 7.200 
voorkeurstemmen. Ik moest me klaarstomen voor het 
meerjarenplan, wat toch wel wat studeerwerk vroeg. Er 
kwamen heel wat dossiers op ons af. Voor velen was ook 
het fusieverhaal nieuw. Mijn respect voor alle collega’s 
in de gemeenteraad is groot. Als gemeenteraadsleden 
weten we veel te weinig wat het gemeentebestuur van 
plan is. Dat is soms frustrerend. Gelukkig zit ik ook in 
de provincieraad waar op dat gebied toch een andere 
mentaliteit heerst. Al bij al kijk ik terug op een boeiende 
tijd. Een nieuwe wereld ging open. Ik blijf het met heel 
veel goesting doen.

Schrijf je jouw frustraties van je af op je blog?

Neen, mijn vertrekpunt is anders. Oppositieleden krijgen 
amper een forum in de klassieke media. Het is moeilijk 
opboksen tegen de professionele communicatiemachine 
van de meerderheid. Dan moet je andere communicatie-
middelen zoeken. Het siert politici als ze oprecht zeg-
gen wat ze doen, en vooral ook doen wat ze zeggen. De 
kiezers hebben daar recht op.

Met welke dossiers was je de afgelopen maanden  
voornamelijk bezig?

Middenstand en economie liggen mij nauw aan het hart. 
Bij de opmaak van het meerjarenplan van de provincie 
was ik daarbij betrokken. Economie is de hoeksteen van 
onze welvaart. Een van de opdrachten van de politiek is 
die welvaart omzetten in welzijn. In Deinze is mijn strijd 

om de rijrichting van de Tolpoortstraat te veranderen 
weinigen ontgaan. Maar ik probeer alles op te volgen. 
Gelukkig werken we zowel in Deinze als in de provincie 
goed samen in een bijzonder actieve fractie.

Wat zijn je ambities?

Ik ben in de politiek gegaan uit engagement, om me in te 
zetten voor onze stad en onze provincie. Ik heb van de 
partij op korte tijd heel veel vertrouwen en fantastische 
kansen gekregen en daar doe ik graag iets voor terug. 
Mijn opdracht is, om samen met de partij, ervoor te 
zorgen dat het warme Vlaanderen met zijn goede zorg 
en onderwijs een hoog niveau blijft halen. Tegelijker-
tijd moeten we iedereen die uit de boot valt opnieuw 
opvissen. We mogen niemand achterlaten. Ook in onze 
stad niet. Vanuit een sterke en realistische visie werk ik 
daar met de N-VA aan mee. Plaatselijk voeren we een 
constructieve, en indien nodig, scherpe oppositie. We 
moeten voldoende aandacht blijven besteden aan de 
deelgemeenten en luisteren naar wat daar leeft. Er is voor 
ons in Deinze nog heel wat groeipotentieel. Het is onze 
ambitie om de partij klaar te maken voor de toekomst en 
vooruitgang te boeken voor onze stad.

Mandataris in de kijker: Bart Vermaercke
Amper een goed jaar geleden stapte Bart Vermaercke in de politiek. Als nieuwkomer op de N-VA lijst was hij meteen 
verkozen als gemeente- én provincieraadslid. We kennen Bart als een gedreven Deinzenaar, boordevol energie. Tijd 
voor een gesprek.

Het siert politici als ze oprecht 
zeggen wat ze doen, en vooral 
ook doen wat ze zeggen.”

We voeren een constructieve, en 
indien nodig, scherpe  
oppositie.”

 “Ik ben in de politiek gegaan uit engagement, om me in te  
zetten voor mijn stad, mijn provincie en mijn land.”
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De Verandering werkt 
voor Oost-Vlaanderen

Matthias 
Diependaele 
Vlaams minister Financiën 
en Begroting, Wonen en 
Onroerend Erfgoed

Kurt 
Moens 
gedeputeerde provincie
Oost-Vlaanderen

Annemie 
Charlier 
gedeputeerde provincie
Oost-Vlaanderen

An 
Vervliet 
fractievoorzitter 
provincieraadsfractie“

Met de N-VA …

... betalen gezinnen 
15 procent en bedrijven 

10 procent minder 
provinciebelastingen

... geniet u binnenkort 
van meer en betere 

fietssnelwegen en veilige 
lokale fietsverbindingen

... investeren we 
in recreatiedomeinen, 
sportvoorzieningen en 

ons Oost-Vlaams erfgoed  

... zien we een 
mooie toekomst voor 
de Waterbus, ook in 

Oost-Vlaanderen 

De Oost-Vlaamse steden 
en gemeenten krijgen van
de Vlaamse Regering 163
miljoen euro extra om hun
open ruimte te bewaren, de
pensioenen te betalen en te
blijven investeren.

012419


