
Samen komen we erdoor!’
‘Nog even volhouden. 

Krijgt sporthal Landegem ooit de 
beloofde automatische deuren?
De benedenzaal van de sporthal van Landegem wordt vaak gebruikt. Niet alleen 
door de reguliere sporters, maar ook door onder ander seniorenverenigingen. 
Voor mensen met een beperking zijn de zware deuren onmogelijk te openen.

Al in september 2019 beloofde de meerderheid een oplossing. Tot op heden 
gebeurde er niets. N-VA-bestuurslid Jan Deleu: “Ik maak regelmatig gebruik 
van de benedenzaal. Het is telkens wachten tot iemand passeert om te helpen. 
Met een kleine investering valt dit euvel gemakkelijk te verhelpen.”

Raadslid Karlien De Paepe kaartte het thema nogmaals aan op de gemeenteraad. 
“Waarom er niet prioritair werk van gemaakt wordt, is echt ontgoochelend”, 
vindt De Paepe. “In Landegem zijn heel wat voorzieningen voor mensen met 
een beperking. Zij zijn al lang vragende partij voor automatische deuren. Een 
inclusieve samenleving vraagt soms kleine investeringen, waarom er dan zo 
moeilijk over doen?”

Bestuurslid Jan Deleu en gemeenteraadslid 
Karlien De Paepe.

Beste Deinzenaar

Nu 2020 voorbij is, is het tijd voor een terugblik. Welke bouw-
beloftes voor de verkiezingen van 2012 werden intussen 
effectief gerealiseerd? En een vooruitblik met het meerjarenbudget 
van het huidige bestuur. Niet alles, maar wel veel is al 
gerealiseerd. Hier en daar zijn er nog verbeteringen mogelijk, 
maar er gebeuren ook veel goede dingen in onze stad. Zo 
werden de Vlaamse objectieven in het sociaal woonaanbod 
gehaald. Als het goed is, dan zeggen we dat ook.

Budget in balans
Kunnen we alles blijven betalen? Blijkbaar wel. Het budget is 
in evenwicht. Ook mede dankzij een paar boekhoudkundige 
handigheden. Zo staat in de boekhouding dat het oude stadhuis 
voor 4,5 miljoen euro werd verkocht. Toch werd die verkoop 
nog niet gerealiseerd. Een kniesoor die daarom maalt. Er wordt 
bovendien fl ink geleend. De fusiebonus is intussen al volledig 
opgesoupeerd. De schuld leunt aan tegen de maximale 
schuldgraad van 100 procent. Ze verdubbelt naar 85 miljoen 
euro in 2023. Dat is bijna 2.000 euro per inwoner.
De impact van de coronacrisis op de stadskas wordt 

opgevangen door gulle subsidies van de hogere overheden. 
Het fi nancieel sterke Vlaanderen staat in voor maar liefst 
82 procent van de corona-subsidies. Via de fi nanciering 
‘openruimte’ krijgt Deinze 4,5 miljoen euro toegestopt. Onze 
burgemeester mag de ware ‘Sterke Jan’ dus meer dan dankbaar 
zijn. Dat er van die corona-subsidies 50.000 euro aan bloem-
bakken werd besteed, beschouwen we als een schoonheidsfoutje. 
De rest werd wel goed gebruikt met goedkeurende instemming 
van onze fractie.

Op de centen letten is belangrijk. Goed 
bestuur is meer dan dat. Onze stad moet 
ook een visie uitdragen. Die visie moet 
gebracht worden op het juiste forum: de 
gemeenteraad. Dat is waar de N-VA fractie 
op wacht, en alle Deinzenaars recht op 
hebben.

Jan Vander Mijnsbrugge
Voorzitter

gemeenteraad. Dat is waar de N-VA fractie 
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Toiletten in station al twee jaar op slot
Op vraag van onze bestuursleden Peter Broeren en Aelön Messiaen, beiden treinpendelaars, kaartte 
fractievoorzitter Bart Vermaercke het probleem van de stationstoiletten nogmaals aan op de gemeenteraad.

“De toiletten zijn al maanden gesloten”, vertelt 
Vermaercke. “Er komt geen enkel signaal dat daar 
verandering in zal komen. Het is beschamend dat 
treinreizigers in een veelgebruikt station zoals dat 
van Deinze niet de kans krijgen om naar het toilet te 
gaan. Dat is toch een elementaire behoefte?”

“Heel wat pendelaars maakten dan maar gebruik 
van de toiletten van de omliggende horecazaken, 
maar ook dat is nu al een tijdje geen optie meer. Ik 
heb het probleem aangekaart bij Kamerlid Tomas 
Roggeman, die de vraag zal stellen aan minister van 
Mobiliteit Georges Gilkinet.”

De stad zegt nu ook zelf mee te helpen zoeken naar 
een oplossing.

N-VA-fractievoorzitter Bart Vermaercke en 
treinpendelaars Peter Broeren en Aelön Messiaen.

Nieuws uit de gemeenteraad

Jan Pauwels
Raadslid

Wandelknooppunten
De stad Deinze gaat via Toerisme Oost-Vlaanderen 
investeren in de uitbouw van wandelknooppunten. 
Dat gebeurt op vraag van N-VA-raadslid Jan 
Pauwels naar analogie met het bekende 
fietsknooppuntennetwerk. In vele andere 
steden en gemeenten bestaat het concept 
van wandelknooppunten al.

Jan Pauwels

De stad Deinze gaat via Toerisme Oost-Vlaanderen 
investeren in de uitbouw van wandelknooppunten. 
Dat gebeurt op vraag van N-VA-raadslid Jan 

Lokaal loket kinderopvang start nog dit voorjaar op
Nog dit voorjaar komt er een lokaal loket kinderopvang in 
Deinze voor ouders die op zoek zijn naar een opvangplaats 
voor hun baby’s en peuters. Die vraag werd op de jongste 
gemeenteraad gesteld door raadslid Matthias Neirynck, 
mede op advies van N-VA-bestuurslid Martine Keymeulen.

Het lokaal loket is een centraal aanspreekpunt voor ouders met 
baby’s en peuters die op zoek zijn naar een opvangplaats. Het 
loket geeft ouders een overzicht van de beschikbare plaatsen 
voor kinderopvang binnen de stad.

Het loket is een stuk makkelijker dan telkens contact op te 
nemen met iedere kinderopvang apart om na te gaan of er plaats 
is. Ook kwetsbare gezinnen en gezinnen met zorgbehoevende 
kinderen worden er op een laagdrempelige manier geholpen.

Gemeenteraadslid Matthias 
Neirynck met dochter Diete.

deinze@n-va.be
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Extra administratieve rompslomp voor handelaars
Een paar jaar geleden voerde onze stad een belasting in op het verspreiden van reclame-
drukwerk. Het schepencollege wilde daarmee vooral de grote winkelketens treff en. Dat 
ook kleinere Deinse handelaars getroff en worden, is volgens hen nevenschade. 

“Wie nu wil genieten van een voordeliger belastingtarief, moet bovendien kunnen aantonen 
dat men ecologisch drukwerk verspreidt”, weet gemeenteraadslid Sabine Vermeulen. 
“Dat er in de magazijnen van papierleveranciers nog amper papier ligt dat géén ecologisch 
label draagt, is blijkbaar niet geweten bij het stadsbestuur.”

De N-VA keurt die belasting niet goed. Het is nu niet het moment om onze handelaars 
op te zadelen met extra administratieve taken. Wij blijven vragen naar degelijke 
ondersteuning voor de handelaars in Deinze. Sectoren die getroffen worden door de 
coronamaatregelen, moeten lokaal gepromoot worden. Mogelijke promotiekanalen 
ingewikkelder maken, kan absoluut niet de bedoeling zijn”, sluit Vermeulen af.

Sabine Vermeulen
Gemeenteraadslid

Deinze wandelstad, parkeerplaatsen verdwijnen
Met de aanleg van de Brielpoortbrug wordt het nieuwe motto van het stadsbestuur ‘Deinze wandelstad’ wel heel concreet. 
De voetpaden in de Tolpoortstraat worden verbreed en vele parkeerplaatsen verdwijnen. De werken staan gepland in april.

De manier van uitvoering en de communicatie van dat nieuwe 
project komt wel zeer bedenkelijk over. Bij het omkeren van de 
rijrichting werden de opmerkingen en verzuchtingen van handelaars en 
bezoekers van het centrum compleet genegeerd. Gelukkig bracht onze 
N-VA-fractievoorzitter Bart Vermaercke de situatie onder de aandacht 
via de pers en sociale media.

Bart Vermaercke: “Het is merkwaardig dat het schepencollege plots in 
een kramp schiet en de nieuwe schepen van Lokale Economie het veld 
instuurt om te luisteren wat er leeft bij de middenstand. Het lijkt alsof 
de verzuchtingen van vorig jaar niet zijn meegenomen. Het stads-
bestuur lijkt alleen maar in te zetten op participatie en communicatie 
wanneer daar ook een uitgebreid krantenartikel aan verbonden is.” 
N-VA Deinze wil meedenken en oplossingen aanreiken over de partij-
grenzen heen.

Extra subsidie voor isolatiewerken
Gemeenteraadslid Paul Soetaert vroeg de meerderheid om 
beschermde personen, die aan de voorwaarden voldoen, een 
aanvullend premiebedrag toe te kennen voor isolatiewerken 
aan hun woning. Het gaat onder meer over het plaatsen van 
hoogrendementsglas en dak- en muurisolatie. Het voorstel 
van Paul werd unaniem goedgekeurd. Het bedrag van die 
extra premie zal door het schepencollege vastgelegd worden.

Paul Soetaert
Raadslid

€

€

€

Het stadsbestuur lijkt alleen maar in te zetten op participatie en communicatie 
wanneer daar ook een uitgebreid krantenartikel aan verbonden is.” 

Bart Vermaercke, fractievoorzitter
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Maxime Campe versterkt N-VA Deinze
Maxime Campe is naast Jong N-VA-voorzitter Aelön Messiaen en secretaris Ruben  
Van Gilsen, al de derde jongere die toetreedt tot het N-VA-bestuur. Maxime is  
regiocoördinator van Jong N-VA Meetjesland & Leie-Schelde en ook penning- 
meester van onze jongerenafdeling. 

Beroepshalve werkt Maxime als IT-recruiter in een familiezaak in Landegem.  
Dat combineert hij sinds kort ook nog met een bachelor Bedrijfsmanagement.  
Welkom in ons bestuur, Maxime!

Ben jij ook gebeten door politiek en wil je het bestuur van (Jong) N-VA Deinze graag versterken? Stuur dan gerust eens een mailtje 
naar voorzitter jan.vandermijnsbrugge@n-va.be of jongerenvoorzitter aelon.messiaen@n-va.be.

Provincienieuws: Oost-Vlaanderen blijft investeren in lokale economie
Het provinciebestuur ziet zijn inkomsten flink terugvallen door de coronacrisis. Desondanks blijft de provincie financieel 
gezond.

Kurt Moens: “Het klopt dat de coronacrisis 
zich laat voelen in de financiën van de 
provincie, evenwel door de verminderde 
werking van bijvoorbeeld de recreatie-
domeinen en de onderwijsinstellingen, 
vallen ook de exploitatiekosten een stuk 
lager uit. Bovendien springt het provin-
ciebestuur sowieso erg zuinig om met 
belastinggeld. Dat maakt dat we het 
geplande investeringsritme zullen blijven 
volhouden.”

Provincieraadslid Bart Vermaercke volgt 
alles op de voet: “Ook vanuit de Eco-
nomische Raad Oost-Vlaanderen en de 
provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 

worden heel wat inspanningen geleverd 
om het economisch weefsel in de provincie 
te verduurzamen en te ondersteunen.”

Vers bloed

Op 1 januari nam An Vervliet de groen-
witte sjerp over van Annemie Charlier 
als gedeputeerde voor Ruimtelijke Plan-
ning, Erfgoed en Recreatiedomeinen.  
Bovendien is ze voortaan ook bevoegd voor 
Economie, een taak die ze overneemt van 
eerste gedeputeerde Kurt Moens.

An Vervliet: “Ik vervoeg de deputatie op 
een moment dat onze economie onder 
zware druk staat door de coronacrisis.  

Desondanks blijft het provinciebestuur 
volop investeren in onze lokale economie 
om toch een bijdrage te leveren aan de 
economische relance.”

 Kurt Moens en An Vervliet, onze N-VA-
gedeputeerden.

De N-VA keurt aankoop van het Rijksadministratiecentrum goed
Toen het RAC-gebouw in de Brielstraat 
leeg kwam te staan, deed fractieleider 
Bart Vermaercke het voorstel om te 
praten met de eigenaar. Het schepen-
college reageerde toen zeer koeltjes.  
De schepen voor patrimonium  
antwoordde toen letterlijk: “We hebben 
ruimte genoeg, dus extra patrimonium 
aankopen lijkt me niet wenselijk.”

Dat verbaasde ons, want het woord  
‘opportuniteit’ valt nochtans regelmatig bij 
de meerderheid. Elke geplande aankoop 
wordt op die manier verdedigd. We staan 
daar dikwijls zeer kritisch tegenover, 

maar de RAC-site is nu eens een echte 
opportuniteit. Misschien zelfs één van 

de grootste die onze stad ooit zal zien 
passeren.

Zinvolle invulling

“De aankoop van de site is natuurlijk een 
ernstige investering. Definitieve plannen 
zullen ook de volgende legislatuur  
bezwaren. Ondertussen is de N-VA  
bereid om mee te denken over een  
zinvolle en degelijke invulling van het 
pand, aangepast aan de vele noden van 
onze stad. De N-VA zal er ook over 
waken dat men daarbij de tering naar de 
nering zet”, stelde Sabine Vermeulen op 
de gemeenteraad.

 Het aangekochte Rijksadministratiecentrum 
met de bekende groene daken.

www.n-va.be/deinze
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Hugo Schaeck
In onze ‘bestuurslid in de kijker’-
rubriek gaat fractievoorzitter Bart 
Vermaercke om de zoveel tijd in 
gesprek met een bestuurslid van N-VA 
Deinze. Dit keer is het de beurt aan 
ondervoorzitter Hugo Schaeck.

Dag Hugo, eigenlijk ben je afkomstig van 

Landegem? 

“Klopt, ik kom uit een warm, Vlaams 
gezin uit Landegem. Intussen woon ik 
al 40 jaar in Hansbeke. Ik woon hier 
zeer graag. Hansbeke is een actieve en 
samenhangende gemeente. Doordat 
we een beschermde dorpskern hebben, 
heeft de ‘appartementitis’ hier voorals-
nog niet toegeslagen.”

Hoe komt het dat Hansbeke zo’n warme 

deelgemeente is? 

“Deels door zijn enthousiaste bewoners, 
deels door de inbreng van onze dorps-
krant, Vlakaf! Eigenlijk zou elke deel-
gemeente een dergelijke krant moeten 
hebben. Het wordt al jaren tweemaande-
lijks gemaakt door een ongelofelijk sterk 
redactieteam, die naast dorpsnieuws ook 
een aantal activiteiten organiseren zoals 

de jaarlijkse uitreiking van ‘de Zjaloezigen 
Zjeraar’.”

Erfgoed en zwerfvuil zijn je twee grote 

stokpaardjes. Zwerfvuil opruimen, is dat 

niet dweilen met de kraan open?  

“Zo’n 5 jaar geleden begon ik zwerfvuil 
te verzamelen. Ondertussen is het een 
ontspannende sport geworden: ik ga nu 
gewoon wandelen met mijn materiaal. 
Het nuttige aan het aangename koppelen 
zoals dat dan heet.”

Vanwaar je interesse in erfgoed? 

“Ik vind erfgoed zeer belangrijk: we 
hebben er maar één! Al van jongs af aan 
gingen we met ons gezin kleine en grote 
monumenten bezoeken. Mijn vader nam 
overal de uitleg voor zijn rekening. Hij 
was bestuurslid van de Heemkring. 
Ik stapte later in zijn voetsporen. 
Ik organiseer al 20 jaar de ‘Open 

Monumentendag’ in de streek. De 
samenwerking tussen Deinze en Nevele 
verloopt zeer vlot. Dit jaar stond 
Merendree in de kijker.”

Als we de geschiedenis induiken, is de 

link naar Renaat De Rudder snel gelegd? 

“Absoluut, Renaat De Rudder heeft 
vijf jaar in Landegem gewoond. Thuis 
hadden we verschillende boeken over 
onze Ijzerheld, die ik uiteraard gretig 
verslond. Ik hielp bij de onthulling van 
zijn monument in Landegem, richtte 
tentoonstellingen in en gidste over hem. 
Onze VOS-afdeling is nog steeds actief. 
Zo stond er dit jaar een herdenking 
gepland, maar het coronavirus stak daar, 
zoals bij zoveel andere evenementen, een 
stokje voor. Het is enorm belangrijk om 
onze geschiedenis warm te houden.”

Bedankt voor de leuke babbel, Hugo! 

Het is enorm belangrijk 
om onze geschiedenis 
warm te houden.” 
Hugo Schaeck, ondervoorzitter

Bestuurslid 

in de 

kijker

•  65 jaar

•  Ondervoorzitter N-VA Deinze
•  Gepensioneerd tandarts
•  Samen met Vera Van Rysselberghe
•  Vader van An en Peter
•  Lid van: Davidsfonds Landegem, 

Dunsa, Heemkundige kring Nevele, 
natuurvereniging De Ratel, schaakclub 
Vrijschaker Landegem, VLAS Deinze, 
Tafeltennisclub Leren.

Wie was Renaat De Rudder?

Renaat De Rudder werd geboren in 1897 
in Oostakker. Zijn jeugdjaren bracht hij 
door in Landegem. Hij zou voor priester 
studeren. In oktober 1914 trok hij als 
oorlogsvrijwilliger naar het front, waar hij 
onder meer de ellende van de Vlaamse 
soldaten beschreef. Op 17 december 
1917 werd De Rudder, al dan niet per 
ongeluk, beschoten door Belgische 
soldaten tijdens een verkenningstocht 
door het frontgebied. Hij stierf aan zijn 
verwondingen in het krijgshospitaal.

deinze@n-va.be
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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