
Beste Deinzenaars

Heeft u soms ook het gevoel dat de 
politieke beslissingen zomaar boven uw 
hoofd genomen worden vanuit een ivoren 
toren? Nochtans is er een methode om u 
bij de beslissingen te betrekken. Dat heet 
participatie. Participatie is een delicate 
oefening. Als er moet rekening gehouden 
worden met ieders individuele mening, 
dan eindigt participatie in kakofonie. Dan 
wordt er niets beslist. Omgekeerd: zonder 
participatie ontstaat er geen draagvlak 
voor de beslissingen. En zonder draag-
vlak volgt u de regels niet omdat u ze 
nutteloos, onrechtvaardig, belachelijk, 
onredelijk … vindt. 

In Deinze zijn er recent twee gevallen 
waar tegen de participatie-regels gezon-
digd is. Zo werd de 30/50/70 snelheids-
beperking over de stad uitgestrooid, 
zonder de verkeerscommissie daarin te 
kennen en zonder u te informeren. Ook 
in de Negenstratenwijk zet de stad een 
participatietraject op om een fel gecon-
testeerde maatregel erdoor te krijgen. Het 
door de wijk gedragen burgercomité wordt 
buitenspel gezet doordat het stadsbestuur 
zélf tien wijkambassadeurs selecteert. 
De transparantie is zoek.

Via participatie ontstaat voortschrijdend 
inzicht: een bocht durven nemen of een 
fout durven toegeven. En dat staat diame-
traal tegenover het obstinate ‘beslist 
beleid’ dogma, het vasthouden aan zijn 
eigen onfeilbaarheid. Dat is het verschil 
tussen ivoren-toren-politiek en politiek 
onder de mensen. Het moge duidelijk zijn 
dat N-VA Deinze voor dat laatste kiest. 

Jan Vander 
Mijnsbrugge
Voorzitter

Geniet van het voorjaar!

N-VA Deinze zwaait een icoon uit
Chantal Verleye verhuist naar nieuwe 
oorden. Chantal was erbij vanaf de eerste 
verkiezing waar de N-VA aan deelnam in 
2003. Na haar verhuis van Nazareth naar 
Deinze werd ze vanaf 2011 erg actief in 
onze afdeling. Voor de N-VA was ze 
kandidaat tijdens de gemeenteraads-
verkiezingen van 2012 en 2018. Gedurende 
zes jaar was ze lid van de OCMW-raad. 
Voor N-VA Deinze was ze onze vaste 
waarde in het Vast Comité, later het 
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 
(BSCD).

Gratis goodiebag voor jongeren!
Om de jongeren een duwtje in de rug te geven, pakt Jong N-VA Deinze in 2022 
uit met een grootse uitdeelactie. Iedereen jonger dan 30 jaar kan een gratis 
pakket aanvragen met tal van handige gadgets om te studeren of te gebruiken 
op kantoor. Stuur ons een berichtje via de Facebook -of Instagrampagina van 
Jong N-VA Deinze of stuur een mailtje naar deinze@jongnva.be.

We komen het pakket persoonlijk, gratis en met de glimlach bij jou thuis 
bezorgen!

Bedankt voor al het mooie werk, Chantal! 
Veel geluk gewenst op je nieuw woonplekje! 

Volg ons op sociale media en blijf op de hoogte van onze activiteiten!

@NVA_Deinzenva_deinzeN-VA Deinze

Deinze
www.n-va.be/deinzedeinze@n-va.be N-VA Deinze
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20 jaar N-VA
De N-VA is 20 jaar jong en dat werd ook in Deinze gevierd. Enkele pioniers van onze afdeling werden in de kijker 
gezet. Applaus en een attentie waren er voor zowel Geert Decaluwé, Hugo Verhaeghe en Sabine Vermeulen.

Geert Decaluwé
Geert is de politieke ouderdomsdeken van N-VA Deinze. Hij was 32 jaar gemeenteraadslid voor de Volksunie en de N-VA in Deinze. 
De peetvader van de Deinse afdeling is op politieke rust sinds 2017, hoewel hij nog steeds een geëngageerd lid is van N-VA 
Deinze.

Hugo Verhaeghe
Hugo is de oude gediende van de Volksunie en de N-VA in Nevele. Hij was de eerste voorzitter en stichter van N-VA Nevele. Als  
allereerste schepen voor de N-VA in Nevele nam hij deel aan het bestuur. Tot op vandaag is Hugo een gedreven lid van de partij. 
Je bent bij hem thuis altijd welkom voor een partijtje krulbollen bij een lekker biertje.

Sabine Vermeulen
Sabine is medestichter van onze afdeling in Deinze en hielp als provinciaal verantwoordelijke 31 N-VA-afdelingen in  
Oost-Vlaanderen op te starten. Ze was OCMW-raadslid van 2008 tot 2012 en sinds 2013 is ze gemeenteraadslid. In de 
 laatste twee legislaturen was Sabine het politieke boegbeeld van onze afdeling. Zo zetelde ze ook als federaal senator en  
werd ze in 2014 rechtstreeks verkozen als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Wissels in het Bijzonder Comité
Het BCSD is het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst binnen het Deinse OCMW. Dat comité neemt onder meer beslissingen 
over het toekennen van een leefloon, financiële ondersteuning voor mensen met schulden of het geven van voorschotten op uit-
keringen. Door de verhuis van Chantal Verleye neemt Sylvie Claeys de fakkel over. Sinds januari is Kristof ons nieuw BCSD-lid.

 

 

 

 

 

 

 

•  51 jaar
•  Getrouwd 
•  Papa van vier kinderen•  Zorgmanager in een middelgroot ziekenhuis

•  Hobby’s: squash en de voetbalclub van zijn jongste zoon

Kristof: 

“Door mijn verbondenheid met de sociale sector is het BCSD een verlengde van mijn professioneel leven. Daar help ik de sociaal zwakkeren in hun zoektocht naar een beter bestaan, meer zekerheid en een hoger niveau. Zo draag ik mijn steentje bij zodat de welvaart van onze maatschappij iedereen ten goede komt. Mijn ervaring als gewezen gemeenteraadslid uit Nevele zal daarbij even-eens goed van pas komen.”

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

 

 

 

 

 

 

 

• 52 jaar 
• Levensgezel van Tom 
• Mama van Lies
• Baasje van Spaanse waterhond Oscar

• Licentiate rechtsgeleerdheid UGent

•  Kabinetsmedewerker en raadgever 

van Oost-Vlaams gedeputeerden Kurt 

Moens en An Vervliet
•  Professioneel hondengedragsbege-

leider
•  Voorzitter van adviesraad voor  

Dierenwelzijn in Deinze

Sylvie: 

“Als Deinzenaar in hart en nieren ben ik blij dat ik me via 

het BCSD opnieuw kan inzetten voor de meest kwetsba-

ren in onze stad. Graag wil ik mijn ervaring als gewezen 

lid van het Vast Bureau van het OCMW Deinze, gemeen-

teraadslid en advocaat-schuldbemiddelaar ten dienste 

stellen van iedereen die om welke reden dan ook beroep 

doet op het Sociaal Huis. Zorg dragen voor je medemens 

en steun bieden aan zij die het nodig hebben zijn de be-

langrijkste waarden en engagementen die ik vanuit mijn 

maatschappijvisie wil uitdragen.”

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

20 JAAR
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Gezamenlijke lenteschoonmaak van tafel geveegd
Op de gemeenteraad van 16 december riep fractievoorzitter Bart Vermaercke op om over de partijgrenzen heen een zo 
breed mogelijke zwerfvuilactie te organiseren.

Hugo Schaeck, N-VA-ondervoorzitter en fervent zwerfvuil-
raper: “Heel wat gemeenten in de omgeving organiseren 
jaarlijks een algemene zwerfvuilactie. Zo waren er in 2021 
acties in Gavere, Lievegem, Nazareth, Sint-Martens-Latem 
en Zulte. Ook in Hansbeke werkten een 50-tal mensen 
enthousiast mee met ‘de Hansbeekse Mooimakers’ aan een 
schoonmaakactie in Nevele.”

De voltallige oppositie steunde het voorstel, maar bij de 
meerderheidspartijen viel het op een koude steen. De be-
voegde schepen antwoordde dat de stad al genoeg acties en 
campagnes over zwerfvuil opzet.

Gemiste kans

De N-VA vindt dat een gemiste kans. Het beleid kan nooit 
genoeg doen als het over zwerfvuil gaat. Hoe mooi zou het 
geweest zijn om met de hele bevolking aan het ‘ploggen’* te 
slaan? Een mooi gebaar naar de vele vrijwilligers van ‘Mooi-
makers’, die blijvend aan de slag zijn om Deinze proper te 
houden, blijft opnieuw uit. Het is onbegrijpelijk dat er voor 
dergelijk voorstel binnen de gemeenteraad geen meerderheid 
te vinden is. *Ploggen is een samentrekking van joggen en 
plocka, het Zweedse woord voor ‘plukken, oprapen’. Het is 
wandelen of joggen waarbij je onderweg zwerfvuil ‘plukt’ of 
opraapt en verzamelt.

Zone 30 wordt ingevoerd zonder draagvlak of advies
Het principe van de 30/50/70 vindt de N-VA bespreekbaar, maar de 
manier waarop de nieuwe maatregel in Deinze wordt opgedrongen 
zonder voorafgaande aftoetsing, is allesbehalve goed bestuur. De 
beslissing is zeer ingrijpend voor veel inwoners, is onvoldoende 
doordacht en vooral onvoldoende doorgesproken met alle betrok-
ken partijen en inwoners. Daarom diende de N-VA een amende-
ment in dat vraagt om voorafgaand per deelgemeente een screening 
te maken met de noden en wensen. En om die screening ook te 
bespreken met de verkeerscommissie (= het adviesorgaan door de 
stad zelf opgericht maar waar ernstige verkeersdossiers nooit ter 
sprake mogen komen). De meerderheid stemde helaas ons voorstel 
weg. Het invoeren van een snelheidsregime van 30 km/u vraagt 
meer dan alleen het plaatsen van een snelheidsbord. Draagvlak is 
van cruciaal belang voor de acceptatie en naleving van verkeers-
maatregelen.

 Volledig onverwacht verscheen op de gemeenteraad 
het raadsbesluit om in ruime gebieden van onze stad een 
zone 30 in te voeren.

N-VA in de 
gemeenteraad 

3



 In deze omgeving zal de parkeerdruk groter worden. Voor het 
geplande nieuwbouwproject werd een uitzondering toegestaan om 
minder parkeerplaatsen te moeten voorzien dan wat vereist is.

Een toegankelijk Deinze
Een goede suggestie doen en blijven vragen naar de 
uitvoering ervan. Dat deden raadslid Karlien De 
Paepe en bestuurslid Jan Deleu. De automatische 
deuren aan de benedenzaal Landegem komen er 
eindelijk. De toegankelijkheid van de zaal zal er nu 
pas echt op vooruit gaan.

Fietsstation
Nog zo’n voorbeeld van een goede suggestie van  
de N-VA die navolging zal krijgen: fractievoorzitter 
Bart Vermaercke en secretaris Glenn Vander Auwera 
spraken met ondernemers in de toeristische sector. 
Om vervolgens het voorstel tot plaatsen van  
luchtstations voor fietsen voor te leggen aan het  
schepencollege. Men beloofde om dergelijke  
luchtstations op verschillende plaatsen in Deinze te 
installeren.

Appartementen op vroegere Smatch-site
Op de vroegere Smatch-site, gelegen naast de Ommegangs-
straat, komen 29 woongelegenheden én een commerciële 
ruimte met slechts 18 parkeerplaatsen. Dat is in strijd met 
de geldende bouwverordening, die één parkeerplaats per 
woongelegenheid vereist. In elk nieuw bouwproject van het 
schepencollege moet men blijkbaar niet meer voldoen aan 
de afgesproken regels inzake parkeerplaatsen per woon-
gelegenheid. De N-VA stelt vast dat de parkeerdruk op het 
openbaar domein steeds groter wordt.

En wat merkten we op in de begroting van de stad? 
170.000 euro was nog niet besteed aan het relanceplan. 
Bij de opmaak van de begroting blijkt dat bedrag 
volledig te zijn opgegaan in andere zaken ...

€€

€

www.n-va.be/deinze
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AELÖN MESSIAEN

In deze rubriek gaat fractievoorzitter 
Bart Vermaercke in gesprek met een 
bestuurslid van de N-VA. 

Zaterdagmorgen, 11 uur. Aelön ver-
welkomt me in zijn ‘Hotel Mama’ in 
de Molenstraat. Onmiddellijk valt de 
piano op. We hadden er thuis ook één, 
maar die was exclusief voor mijn zussen 
bestemd.

Vanwaar de liefde voor de piano?

“Na een vermoeiende week opleiding 
in Sint-Truiden kwam ik na een lange 
treinrit met klassieke  muziek volledig 
tot rust. Het begon te kriebelen om dat 
ook zelf te kunnen spelen en zo kwam 
ik in de muziekschool terecht. Het was 
daar, tijdens één van de eerste lessen 
notenleer, dat ik mijn favoriete componist 
en muziekstuk ontdekte: de Canon in D 
van Pachelbell, bijna 400 jaar oud!”

Pachelbell, nog zo’n moeilijke naam. 

Leg eens uit waarvan de naam Aelön 

komt?

“De klassieke vraag! (lacht) Mijn ouders 
hebben die inspiratie opgedaan in een 
populaire serie uit de jaren 90, Xena 
Warrior Princess. Ik krijg de vraag zeer 
frequent, vooral ook over de uitspraak. 
Die kan je het gemakkelijkst vergelijken 
met ‘Elen’.”

Voorspelt het leger het weer met 

Weather Pro?

“Hmm, dat zal niet voldoende zijn. Door 
de opleiding en ervaring weten we als 
meteoroloog op welke zaken we moeten 
focussen om een weerbulletin op te stellen. 
De moeilijkheidsgraad zit hem dan ook 
in de onzekerheid, maar we trachten 
steeds te streven om zo dicht mogelijk de 
realiteit te benaderen. Ik moet wel toe-
geven dat ik buiten het werk ook weer-
apps gebruik: KMI en Windy zijn alvast 
twee goede tips.”

Hoe komt een jonge gast bij de N-VA 

terecht?

“Ik ben een Vlaams-nationalist in hart 
en nieren en wil ook het beleid mee 
vorm geven. Daardoor kwam ik al snel 
bij de N-VA terecht. Vooral het verhaal 
dat N-VA Deinze uitdraagt, overtuigde 
me: politieke keuzes maken waarin 
inspraak zeer belangrijk is, zodat Deinze 
kan uitblinken als goed functionerende 
stad met een gedragen beleid.”

“Het bestuur in Deinze kan nog een pak 
beter, zeker op het vlak van jeugd en 
mobiliteit. Zo zijn de uitgaansmoge-
lijkheden veel te beperkt en ontbreekt 
het aan jongerencafés, vooral in het 
centrum. En mobiliteit, tja, ondanks 
beweringen dat de files zijn afgenomen, 
merk ik alleen maar een stijging.”

Politieke ambities dus?

“Absoluut, hoog tijd voor verandering! 
Hopelijk maakt de N-VA snel deel uit 
van het stadsbestuur in Deinze. Die 
ambitie begint door verkozen te raken 
in 2024 met zoveel mogelijk partij- en 
geestesgenoten. Vandaar ook een oproep 
aan de jongeren: we zijn ondervertegen-
woordigd in de politiek. Als antennes 
voor wat er leeft bij de jongste generaties 
is politiek engagement dan ook van 
cruciaal belang. Vandaag worden politieke 
keuzes gemaakt voor morgen. Ik doe een 
oproep aan leeftijdsgenoten om binnen 
N-VA Deinze die keuzes mee vorm te 
geven.”

Drie vragen waar je een antwoord moet 

op geven:

Als fractievoorzitter zou ik …
“Steeds naar Sabine, Bart en Matthias 
bellen als ik raad nodig heb. Zij zijn 
mijn leermeesters en dé ideale politieke 
voorbeelden.”

Als burgemeester zou ik … 
“Elk jaar een bal van de burgemeester 
organiseren.”

Als ik morgen de lotto win, zou ik …
“Iedereen op wie ik steeds kan rekenen 
eens goed trakteren.”

Bestuurslid 
in de 
kijker

•  24 jaar
•  Samen met Tara
•  Militair meteoroloog bij de lucht-

machtbasis van Koksijde
•  Werkstudent Politieke 

Wetenschappen aan de 
Universiteit Gent

•  Amateurpianist 
•  Voorzitter van Jong N-VA Deinze

deinze@n-va.be



Kerncentrales sluiten is 
vergissing van de eeuw

De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor 
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd 
stoten ze amper CO2 uit. 

Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste 
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen. 
Dat is de vergissing van de eeuw.

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende 
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland. 
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en 
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.
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Elektriciteitsproductie in 2021 CO2-uitstoot in 2021
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