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Jong N-VA Deinze in Europa en de wereld 
De afdelingsraad van Jong N-VA verkoos onze Jong N-VA-penningmeester 
Maxime Campe tot regiocoördinator van Meetjesland en Leie-Schelde. Zo is 
hij het aanspreekpunt voor de Jong N-VA’ers in onze regio, helpt hij afdelin-
gen oprichten en werkt hij nauw samen met het nationale bestuur.

Net daarvoor verkoos het 
algemeen ledencongres onze 
jongerenvoorzitter Aelön  
Messiaen tot lid van de  
nationale raad van bestuur. 
Daar vervult hij de functie  
van internationaal secretaris 
en onderhoudt hij de contac-
ten met onze zusterpartijen 
in Europa en de rest van de 
wereld. Aanvullend zetelt hij 
namens Jong N-VA ook in 
de partijraad van de N-VA. 
Deinze is stevig vertegenwoor-
digd door onze jongeren op het regionaal,  
nationaal en internationaal niveau.

N-VA lanceert voorstellen  
heropstart lokale economie
N-VA Deinze kijkt  
vooruit. Fractievoorzit-
ter en ervaringsspecialist 
lokale economie Bart 
Vermaercke bundelde de 
N-VA-voorstellen voor 
de heropstart van onze 
economie en bezorgde 
die aan de bevoegde 
schepen. 

Lees er alles over op  
bartvermaercke.be

voorstellen voor een veerkrachtig
Deinze, in het land van Nevele

Extra parking 
Plaatsen toiletten 
Schrappen taksen
Eénmalige startpremie
Subsidie coachen
Thuisbezorging app
Bus tussen dorpskernen
Horecabon
Deinze smaakt
Uitbreiding terrassen
(Fiets-)arrangementen

Visit Deinze, 
in het land van Nevele.
Deinzeheefthet.be
Deinze-App.
Loop niet te ver actie
Leve de makers!
Piano in de kerk
Proeven op de hoeve
HUP HUB versnellen
... 
...

#heropstarteconomie

Beste Deinzenaars

Met enige schroom moet ik toegeven dat mijn bijdrage 
tot de bestrijding van de coronapandemie beperkt is 
tot thuis blijven en digitaal vergaderen. Gewoon de 
deuren dicht en luisteren naar de aanbevelingen van 
de overheid. En dat in het comfort van mijn eigen huis.

In de vele essentiële sectoren is dat een onhaalbare 
kaart. Het vuilnis kan nu eenmaal niet digitaal wor-
den opgehaald. Iedereen die zorgt voor de continuïteit 
van zo’n essentiële dienst verdient ons respect. Nu 
beseffen we hoeveel radertjes onze complexe maat-
schappij telt. En hoezeer we ervan afhankelijk zijn. 
Dat geldt in het bijzonder voor de helden die vandaag 
de eerstelijnsgezondheidszorg bemannen, de zieken 
verzorgen en genezen.

Het is pas bij een catastrofe van die aard, een ramp 
of tegenspoed dat we de waarde van een goed 
werkende gezondheidszorg ten volle waarderen. Het 
witte-doeken-applaus is oververdiend. Dat staat in 
schril contrast met de veelal zielige pogingen tot 
politieke recuperatie.
 
De ophokplicht voor mensen duwde de consumptie 
naar een dieptepunt. Ondanks de tegemoetkomingen 
van overheid en banken hebben vele van onze hande-
laars het lastig. Nu we langzaam maar zeker uit het 
dal van de inactiviteit kruipen, wil ik expliciet oproe-
pen om de Deinse handelaar te steunen.  #winkelhier 
is niet alleen hipper, maar ook dringender dan ooit.

Hopelijk hebben we op 11 juli voldoende vrijheid om 
onze Vlaamse feestdag samen te vieren. 
Daarnaast gaan onze gedachten uit naar allen die 
in barre omstandigheden afscheid hebben moeten 
nemen van een naaste. Zorgen, hoop 
geven en perspectief bieden, dat is 
waar het in de politiek werkelijk moet 
om draaien. En over partijgrenzen 
heen een debat durven voeren over 
onze toekomst.

Jan Vander Mijnsbrugge
Voorzitter N-VA Deinze

 Maxime Campe en Aelön Messiaen rechts 
vooraan op de foto (voor de coronamaatregelen).
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Deins dierenasiel staat in de kou
Een jaar geleden besliste de stad om de samenwerking met lokale opvanginitiatieven voor dieren stop te zetten.  
Het stadsbestuur sloot liever een contract met het asiel Folyfoot uit Waregem. Er was toen heel wat misnoegdheid  
over die beslissing.

Raadslid Sabine Vermeulen ondervroeg herhaaldelijk de bevoegde 
schepen: “Ik heb de problematische samenwerking met Folyfoot 
meermaals in de gemeenteraad gebracht. De schepen van Dieren- 
welzijn ontkende de problemen in de werking van het Waregems 
asiel. Ook toen ik de hoge tarieven aankaartte om een verloren  
gelopen dier op te halen. Of de beperkte openingsuren van het asiel. 
Of het feit dat Folyfoot geen katten ouder dan zes maanden wil 
opnemen.” Ook de politie bleef verdwaalde dieren aanbieden bij het 
lokale diervriendelijke asiel van Deinze.

Dictaat

En daar loopt de samenwerking met Folyfoot spaak. Het dierenasiel 
beweert dat het minstens 55 euro meer moet krijgen als de eige-
naar een verdwaald dier komt ophalen. Folyfoot stuurde recent een 
brief naar de stad. Het asiel eist een verdubbeling van de financiële 
bijdrage. Anders zeggen ze de samenwerking eenzijdig stop. En wat 
doet de schepen? Hij regelt snel wat extra budget om aan dat dictaat 
tegemoet te komen. Hij zal nog wel in gesprek gaan met het Waregems asiel, maar hij plooit zonder meer. Het Deins asiel blijft onder-
tussen in de kou staan. Ook zonder meer.

Aankleding containerstraten
De stad Deinze voorziet in het centrum nieuwe ondergrondse afvalcontainers. Een goed initiatief. 
Op vraag van ons raadslid Matthias Neirynck worden die containerstraten aangekleed met  
zogenaamde containercoats. Dat zijn kunstgrasmatten met kunstbloemen rond de containers.  
“Experimenten hebben aangetoond dat die tapijten een associatie oproepen met een propere  
omgeving. Dat vermindert het sluikstorten aanzienlijk”, zegt Matthias Neirynck. “Een kleine  
investering in een mooie omgeving. Iedereen wint erbij.” Met dank aan Hugo Schaeck, onze  
ondervoorzitter en zwerfvuilpeter uit Hansbeke die het knappe idee van mooimakers.be onder  
de aandacht bracht.

Hugo Schaeck
Ondervoorzitter N-VA

Matthias Neirynck
Raadslid

Jong N-VA wil  
kampvervoer  
betaalbaar houden
Iedereen hoopt dat ondanks het  
coronavirus de jeugdbewegingen straks 
opnieuw op zomerkamp kunnen gaan. 
Onder hen ook de jeugdbewegingen uit 
Deinze en Nevele. Zij rekenen op heel  
wat logistieke steun vanuit de stad zoals 
het kampvervoer.

“Voor de fusie was het duidelijk dat er een 
groot verschil was in de mate van logistieke 
ondersteuning tussen Nevele en Deinze. 
Een gelijkschakeling van die middelen 

zorgt ervoor dat de jeugdbewegingen uit 
Nevele een grote, onverwachte verande-
ring doormaken, ondanks het vele werk 
van de jeugddienst en de jeugdraad om 
daarin tot een consensus te komen”, zegt 
jongerenvoorzitter Aelön Messiaen.

Moeilijke situatie

“Jong N-VA vindt het logisch dat elke 
jeugdbeweging in verhouding over de-
zelfde middelen beschikt, maar we  
merken dat het verschil voor Nevelse 
jeugdbewegingen ineens heel groot is.  
Bovendien moeten we ook rekening  
houden met de moeilijke situatie waarin 
de jeugdbewegingen zich bevinden.  
Het coronavirus houdt ook hen in  
bedwang. Zo kunnen ze geen activiteiten  

organiseren om de kas te spijzen en 
hebben ze geen mogelijkheid om met 
transportfirma’s te onderhandelen over 
een gunstige prijs. Onze erevoorzitter en 
raadslid Matthias Neirynck nam contact 
op met het stadsbestuur met de vraag 
rekening te houden met de situatie”, aldus 
Messiaen.

Volgens raadslid Neirynck moet het  
stadsbestuur inspanningen doen om de 
kostprijs voor kampvervoer te drukken. 
“Het zou heel jammer zijn dat de rekening 
voor het kampvervoer aan de jeugdbewe-
gingen wordt gepresenteerd en dit leidt tot  
een prijsstijging voor de leden. Dat scena-
rio moeten we absoluut vermijden want 
ieder lid heeft recht op een betaalbaar 
kamp”, besluit Neirynck.

Nieuws uit de 

gemeenteraad

 Sabine Vermeulen met asielhond Ozzy.
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Eindelijk: het regenboogzebrapad
Al in februari 2019 agendeerde Bart Vermaercke 
het regenboogzebrapad op de gemeenteraad. De 
reactie was lauw. Maar de N-VA zette door.

Onder impuls van de jongerenafdeling voerden we 
regelmatig actie voor de aanleg van een regenboog-
zebrapad. Andere partijen volgden. Aelön Messiaen, 
voorzitter van Jong N-VA Deinze, reageert tevreden: 
“We zijn blij dat het eindelijk is uitgevoerd. Want we 
blijven pleiten voor verdraagzaamheid.” Bestuurslid 
Kurt Naert-Segaert vult aan: “Ons land legde de afge-
lopen decennia een mooi parcours af. Uit een studie 
blijkt dat Vlaanderen op het podium staat wat betreft 
regio’s waar het goed is om als holebi te leven. Toch 
durven vele holebi’s niet hand in hand te wandelen 
uit vrees voor de reacties. Het zebrapad brengt onder 
de aandacht dat er nog steeds werk aan de winkel is.”

In memoriam
Paula Bauwens, ons oudste lid, is ons ontvallen. Paula werd geboren op 1 december 1923 
en stierf op 14 april. Ze was de weduwe van Adolf Van de Sompel (+2003). Adolf was 
gemeenteraadslid voor de Volksunie, eerst in Hansbeke en later na de fusie van 1976 in de 
gemeenteraad van Nevele. Ze waren allebei zeer minzame en lieve mensen. Rust in vrede 
Paula en hopelijk zie je jouw Dolf terug. 

Hugo Schaeck, ondervoorzitter

 Aelön Messiaen en Bart Vermaercke.

Catalonië
De gebeurtenissen in Catalonië beroeren ook de Deinse gemoederen. Raadslid  
Matthias Neirynck diende in februari een voorstel in om namens de Deinse  
gemeenteraad een brief aan de Spaanse ambassadeur te schrijven. Daarin roept 
Deinze op tot dialoog en een vreedzame oplossing.

“In navolging van de unaniem goedgekeurde resolutie van het Vlaams Parlement wil 
N-VA Deinze haar bezorgdheid uiten over de Catalaanse politieke gevangenen in een 
democratisch Europees land. Ik ben blij dat de voltallige gemeenteraad mij daarin volgt”, 
meent Matthias Neirynck. “Respect voor mensenrechten, vrijheid van meningsuiting 
en vrijheid van politieke vereniging zijn fundamentele waarden die altijd, overal en voor 
iedereen in een vrij Europa moeten gelden.” Wie een kopie van de brief wenst, kan die 
opvragen via deinze@n-va.be.
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Hoe ben je bij de N-VA terechtgekomen?
Politiek heeft mij altijd al geïnteresseerd 
en de standpunten van de N-VA sluiten 
het meest aan bij de mijne. En uiter-
aard voel ik mij ook een echte Vlaming. 
Ondertussen ben ik al een tijdje lid van 
de partij. Toen ik in 2014 in Deinze kwam 
wonen, leerde ik Ronny Vermeulen  
kennen. Van het een kwam het ander en 
zo werd ik in 2018 bestuurslid.

Ondertussen ben je secretaris?
Ja, en met alle plezier. Als ik iets graag doe, 
probeer ik het ook goed te doen. Half werk 
bestaat niet. Ik bijt mij graag vast in dingen 
en ook als secretaris van de afdeling ben ik 
nogal een pietje-precies en een doorzetter.

Soms een koppigaard.
Ach, ik heb dat overgehouden uit mijn 
jeugd. Ik werd toen wel eens gepest. Daar 
ben ik sterker en assertiever door gewor-
den. Ik had dat ook nodig toen ik vroeger 
voetbalde en badminton speelde. De wil 
om door te zetten, om nooit op te geven. 
Door verschillende knieblessures beperk 
ik het sporten nu tot manillen bij Kaart- 
en Teerlingclub Sint-Hubert. Onlangs 
gingen Sabine Vermeulen en ik elk met 
tien kilogram patatten naar huis. We 
hebben ons kapotgelachen en ik was thuis 
welgekomen.

Vertel eens over je thuis.
Samen met mijn vriendin Steffi en mijn 
zoontje Mathis van vier jaar woon ik in  
de Gaversesteenweg. Ik ben dus erva-
ringsdeskundige op het vlak van de  
mobiliteitsproblematiek in Deinze.  
Binnen onze interne werkgroep mobiliteit 
beheer ik onze mobiliteitswebsite  
veiligverkeerdeinze.be.

Wat doe je voor de kost?
Ik ben een geboren IT’er. Toen ik nog 
geen zes jaar was, werd ik verliefd op de 
Macintosh die mijn ouders meebrachten. 
Ik studeerde af als gegradueerde in de 
informatica. Het hele IT-gebeuren is zo 
boeiend en je leert elke dag bij, al voel ik 
mij helemaal geen nerd. Momenteel werk 
ik als IT-manager bij een firma in Ronse.

Wat zijn je uitlaatkleppen, je hobby’s?
Vroeger ging ik al eens skiën. Maar niet 
meer sedert die knieblessures. Dat is 
bovendien bijna eens slecht afgelopen. Ik 
was veel te vroeg begonnen aan de après-
ski om dan uiteindelijk nog eens de berg 
af te gaan. Ik ben blij dat ik toen niet uit 
mijn botten ben gesukkeld want die ston-
den nog open. Dat liep gelukkig goed af. 
Verder fiets en wandel ik graag met Steffi 
en Mathis. Het contrast tussen de 

Vlaamse vlakte en de Oostenrijkse bergen 
is groot, maar beide zijn even mooi. En 
aan een boek kom ik niet toe. Ik blijf op 
dat vlak steken bij mijn striphelden en bij 
Marc De Bel uit mijn jeugdjaren. Als ik al 
iets lees, is het dikwijls vakliteratuur. Dus 
misschien ben ik toch een beetje nerd? 
(lacht) Maar echt uit de bol gaan, doe ik 
als fan van Club. Blauw-zwart voor het 
leven. Al kleur ik ook geel (lacht).

Wat zijn je ambities?
Als geboren Gentenaar moet ik zeggen: 
ik woon graag in het mooie Deinze en 
veel zaken gaan goed. Toch zie en hoor 
ik ook heel wat zaken die mij frustreren. 
Gestuurde participatie, mobiliteit die niet 
opgelost geraakt, weinig aandacht voor de 
échte problemen, enzovoort. Samen met 
mijn N-VA-vrienden wil ik onze afde-
ling laten groeien en werken aan een nog 
mooiere stad, waar partijen beter samen-
werken en niet vervallen in het aloude 
meerderheid tegen oppositie. 

Bedankt Glenn, voor de toffe babbel. 
Ondertussen leerde hij me ook kennis-
maken met Bonzai, een platenlabel van 
eigen bodem, wat voor mij de ontdek-
king van het jaar is.

Opgetekend door Bart Vermaercke.

• 33 jaar
• IT-manager
• Samen met Steffi
• Zoon Mathis

• Secretaris
•  Vertegenwoordiger 

gemeentelijke  
commissie ruimtelijke 
ordening (gecoro)

• Lid werkgroep mobiliteit
• Beheerder veiligverkeerdeinze.be
• Fan van Club en Bonzai
• Facebook: glennvanderauwera.be

Bestuurslid 

in de 
kijker

In deze rubriek gaat fractievoorzitter Bart Vermaercke in gesprek met een bestuurslid van de N-VA: “Toen we dit interview 
afnamen, was het nog niet mogelijk om een terrasje op de Markt te bezoeken. Want alvast dat hebben we gemeen, we drinken er 
graag een glas of twee. Na de vele bestuursvergaderingen delen we daar ook een van onze slechte eigenschappen: tot de laatste 
blijven hangen. Eigenlijk kennen we mekaar nog niet zo lang, want Glenn is net als ik sinds 2018 politiek actief.”

Glenn Vander Auwera
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Met pensioen
Ons bestuurslid Ronny Vermeulen is na een rijkgevulde carrière op welverdiend 
pensioen gegaan. Na jaren hard werken als joviale fitnessuitbater en sympathieke 
postbode gunnen we het hem van harte om lang te mogen genieten van een leven 
zonder wekker. En bedankt dat we verder op je politieke inzet mogen rekenen.

•  Heb je ons eerste huis-aan-huis blad van maart 2020 niet ontvangen? Aarzel niet om een exemplaar aan te vragen via  
deinze@n-va.be of lees het op de website van N-VA Deinze.

•  Onze aangekondigde leden-BBQ en Jong N-VA-quiz gaan helaas niet door op 4 juli.

Het compostvat

•  Niet-verharde plek, halfschaduw, bodemplaat op tegels. 
Door de gaatjes in de bodemplaat wordt het vat voorzien 
van lucht en bodemorganismen.

•  Start onderaan met bruin, structuurrijk materiaal. 
•  Ochtend- of avondzon (dus niet in volle zon).
•  Vul regelmatig bij met composteerbaar materiaal. 
•  Zoveel mogelijk afwisseling van bruin en groen materiaal.
•  Wekelijks beluchtingsstok gebruiken.
•  Vat vol? Til de romp op, schep het verteerd materiaal weg.
•  En begin opnieuw.

De compostbak

•  Plaats van de compostbakken: voldoende werkruimte vóór 
de bakken en een schaduwrijke plaats.

•  Aantal: minimaal twee bakken, ideaal drie bakken.
•  Derde bak steeds afdekken.
•  Voor een goed composteringsproces: 

verhouding groen/bruin materiaal en 
niet te droog, niet te nat.

•  Minstens eenmaal per jaar omzetten.

Thuiscomposteren

De containerparken bleven 
door de coronacrisis lange tijd 
gesloten. Heel wat mensen 
werken nu ook meer in de 
tuin. “Het ideale moment om 
aan thuiscomposteren te be-
ginnen”, zegt Luc Corteville, 
N-VA-bestuurslid en com-
postmeester. Luc verzamelde 
enkele tips om je op weg te 
zetten.

Luc Corteville, bestuurslid
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht


