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Breeschoot 60
9800 Deinze

Senator Elke Sleurs is
meter van N-VA Deinze
Bij de opstart van afdeling Deinze werd
Senator Elke Sleurs onze meter. Elke
Sleurs is gynaecoloog met specialisatie
prenatale geneeskunde en zetelt sinds
2010 voor de N-VA in de Senaat. Ze
houdt zich vooral bezig met de thema’s
gezondheid en welzijn, gelijke kansen
en diversiteit, samenleving en ethische
dossiers.
OCMW-raadslid
Sabine Vermeulen
met meter
en senator
Elke Sleurs.

Elke woont in Gent, maar heeft een
nauwe band met Deinze, want haar zus
woont op de Gaversesteenweg.
Daarom staat Elke Sleurs de N-VA-afdeling Deinze zeer graag met raad en
daad bij.

Spaghettizwier
Op 20 november vanaf 11.30 uur kan
je naar hartelust spaghetti eten!
Zaal Te Lande, Vinktstraat 28 Deinze

Volwassenen: 10 euro
Kinderen van 3 tot 12 jaar: 5 euro
Kinderen tot 3 jaar eten gratis
Reserveren kan op deinze@n-va.be

Sylvie Claeys OCMW-raadslid voor N-VA
Sylvie Claeys legde in september de eed af als OCMW-raadslid in Deinze. Zij
vervangt Tom Van Nieuwenhuyse die vorige maand ontslag nam. Aangezien
Sylvie al enige tijd lid is van de N-VA, zal ze ook zetelen namens de N-VA. Met
gemeenteraadslid Geert Decaluwé en OCMW-raadslid Sabine Vermeulen komt
hiermee het aantal N-VA-mandatarissen in Deinze op drie.
Sylvie stond in 2000 en 2006 op de lijst van de liberale partij. Dat ze nu een N-VAmandataris is, heeft niets te maken met een plotse wending.
AL VIJF JAAR GELEDEN ONTSLAG GENOMEN
“Er zijn de voorbije weken nogal wat onterechte en ongepaste uitspraken en leugens
over mij verteld. Ik wil dan ook nogmaals met klem benadrukken dat ik al bijna vijf
jaar geleden mijn ontslag als bestuurslid van de liberale partij reeds heb ingediend.
Ik kon mij totaal niet meer vinden in hun visie, noch op lokaal vlak noch op nationaal
vlak”, vertelt Sylvie.
ZELFDE KEUZE ALS 1 OP 3 VLAMINGEN
“Ik heb vervolgens diverse partijprogramma’s grondig bestudeerd en ben tot de conclusie gekomen dat de N-VA staat waar ik wil voor gaan”, vervolgt Sylvie. “Ik ben
overigens niet de enige die tot deze conclusie komt, als je ziet dat op nationaal vlak
de N-VA bijna 30 % scoort. Dit betekent dat ongeveer 1 op 3 Vlamingen zich kunnen
vinden in hetzelfde parcours waarin ik zelf geloof.”
DOEN WAT JE BELOOFD HEBT
“Bovendien, de manier waarop Bart De
Wever en de N-VA aan politiek doen, is ook
geheel mijn manier. Waarmee ik wil zeggen
dat je ook na de verkiezingen moet doen wat
je je kiezers op voorhand belooft: niets méér,
niets minder, niets anders. En als je eenmaal
gebeten bent door de politieke microbe, dan
kan je niet anders dan eraan toegeven”, besluit het kersverse N-VA-OCMW-raadslid.

Sylvie Claeys,
nieuw raadslid voor N-VA

(lees verder op pagina 2)

Sylvie Claeys OCMW-raadslid
voor N-VA (vervolg)
Sylvie Claeys zetelt sinds september als N-VAraadslid in de OCMW. Ze vertelt over haar keuze
en haar toekomstplannen.
In de periode 2003 tot 2006 was je ook OCMWraadslid en lid van het Vast Bureau. Voelt het als
thuiskomen?
Het is voor mij een blij weerzien. Ik ben van plan
mijn ervaring ten volle te benutten en ben verheugd
opnieuw volop te kunnen meewerken aan het plaatselijk sociaal beleid. Mijn huidige professionele kennis als juriste-schuldbemiddelaar voor vier OCMW’s
in het Waasland zal ook zeker van pas komen om
mijn taak naar behoren te vervullen.
Wat is voor jou een belangrijk actiepunt voor de
toekomst?
Ik wil geen pleidooi houden voor minder belastingen, want in periodes van besparingen en crisis is
daar geen draagvlak voor. Wat wel duidelijk is: in
Vlaanderen en Deinze betaalt men veel belastingen.
Op zich niet leuk, maar nog minder leuk is als je beseft wat je er maar voor terug krijgt. Het verschil tussen wat je geeft en wat je ervoor terug krijgt is te
groot. Een groter terugwin-effect in natura voor de

belastingbetaler is nodig. Op sociaal vlak moet ons
belastinggeld in eerste plaats terugvloeien naar mensen die het echt nodig hebben. En daar ik wel een
pleidooi voor houden.
Je hebt ook wat met de Brielpoort?
Ik ben blij dat er in de toekomst opnieuw concerten
kunnen plaatsvinden in de Brielpoort. Als grote muziekliefhebber kan ik dit alleen maar toejuichen. Ik
ben niet enkel enthousiast omwille van het cultureel
belang, maar ook voor het sociaal belang ervan: mensen van alle leeftijden ontmoeten elkaar, genieten van
muziek en drinken samen een pintje. Dankzij mensen als Kris Verleyen, geboren en getogen in Deinze,
leefde Deinze vroeger volop. Niet alleen de jeugd,
maar ook de horeca en de lokale middenstand: iedereen in Deinze vaarde er wel bij.
Er zullen altijd klagers zijn over geluidsoverlast,
maar een concert is meestal tegen elf uur al afgelopen. Iedereen moet leven met iedereen en vooral met
en tussen de jeugd. Die sfeer van vroeger moet terug
nieuw leven ingeblazen worden in Deinze. Zelf sta
ik dus al te popelen en mijn luchtgitaar, die staat ook
al klaar !

In de kijker
De bestuursploeg van N-VA Deinze kan ook rekenen
op heel wat sympathisanten, die deelnemen aan onze
activiteiten. Onze leden reiken ons nieuwe inzichten
en ideeën aan om een alternatief te bieden voor het
huidig beleid.
HANS VAN EYGHEN
Student godsdienstwetenschappen,
theologie en filosofie
N-VA is voor mij de enige partij is die
consequent opkomt voor de belangen van alle Vlamingen, hetzij in de
Brusselse rand, hetzij in Deinze.
De N-VA verliest zich niet in politieke spelletjes zoals
de traditionele partijen en sluit anderzijds niet a priori elke vorm van compromis uit. Verder weet de
partij haar programma te onderbouwen met duidelijke waarden en heeft ze een heel duidelijk profiel.
Ik ben al lid sinds 2006 en de voorbije turbulente politieke jaren hebben mijn idee bevestigd dat de N-VA
meer dan ooit noodzakelijk is in en voorVlaanderen.

PIET NOË
Advocaat
Zoon, broer en kleinzoon van apotheker Noë in de Tolpoortstraat.
Een logisch en rechtlijnig bestuur begint op lokaal niveau. Ik geloof dat
de N-VA voor een goed bestuur in Deinze kan zorgen. Voor een maatschappij van rechten en plichten,
waar ieder op zijn taak gewezen wordt en solidariteit
geen onrealistische proporties aanneemt.
Ik geloof in een mooie toekomst voor Deinze, als we
nu kiezen voor een bewuste ommekeer naar een
goed Vlaams bestuur.
1000
NIEUWE LEDEN PER MAAND
krijg je niet zomaar,
die moet je verdienen.
De N-VA verdient het blijkbaar!
Wil je ook lid worden?
deinze@n-va.be
of 0474 8753 97

Een jaar voor de verkiezingen = grootse plannen worden uitgevoerd!
N-VA-minister Geert Bourgeois, verantwoordelijk
voor Vlaams binnenlands beleid, stuurde vorige
maand een omzendbrief naar alle lokale besturen; ook
naar het stadsbestuur van Deinze.
In deze brief vraagt hij om vanaf nu tot aan de verkiezingen voorzichtig te zijn met de centen.
Bourgeois verzoekt het stadsbestuur om tot aan de installatie van de nieuwe raden met de nodige omzichtigheid op te treden. Zo is het niet gepast om in
extremis beslissingen te nemen die het financieel even-

wicht in de toekomst in het gedrang zou brengen.
N-VA Deinze rekent erop dat ook het schepencollege
van Deinze deze brief goed leest en ter harte neemt.
Geert Bourgeois verwijst ook naar de gemeentelijke informatiebladen. Deze bladen veranderen een jaar voor
de verkiezingen nogal snel in een publicatie van de zittende meerderheid terwijl het een officiële publicatie
zou moeten zijn.

Draadloos huiswerk maken op het Sint-Poppoplein?
Jong N-VA Deinze wil draadloos internet op het SintPoppoplein. Dat zou het plein aantrekkelijker maken
voor jongen en toeristen.
Bij de geplande investeringen van de bibliotheek staat
de uitbreiding van het aanbod met WiFi. Dit betekent
dat bibliotheekbezoekers dan draadloos zullen kunnen
surfen met hun eigen laptop, tablet-pc of smartphone.
In het kader van de stadskernvernieuwing en in het verlengde van het voorziene aanbod in de bibliotheek lijkt
Kunnen Simon Torfs,
Bart Van
Gansbeke en
Matthias
Neirynck van
Jong-N-VA
binnenkort
“internetten”
op het
Sint-Poppoplein?

het Jong N-VA Deinze een onderzoek waard om het geplande draadloos internet door te trekken op de vernieuwde Markt, met uitbreiding tot
het Sint-Poppoplein.
AANTREKKINGSKRACHT
Dit plein geeft soms een troosteloze aanblik. Door
draadloos internet aan te bieden – mits de nodige afspraken en beveiliging - zal de aantrekkingskracht van
het plein alleen maar toenemen, niet alleen voor jongeren, maar voor iedereen, denk maar aan toeristen.
Deinze heeft nood aan dergelijke impulsen om aan jongeren kansen te bieden, want daar heeft de stad, zeker
op het vlak van jongerenbeleid, nood aan!
WAT IN KORTRIJK KAN …
Bovendien bewijst een grootstad als Kortrijk dat het
mogelijk is. Wie naar de Warande (http://www.kortrijk.be/warande) gaat, kan er kosteloos van draadloos
internet genieten, mits het invoeren van de nodige gegevens. Dit lijkt volgens Jong N-VA ook voor Deinze
haalbaar!

Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) wordt gepluimd
Tijdens de vorige legislatuur besliste minister Milquet om de reserves bij alle PWA’s ‘af
te romen’. Dit komt in feite neer op een plundering van de spaarpot van de PWA’s, louter om de federale begroting op te smukken. Tegen deze beslissing werd hevig protest
aangetekend, in de eerste plaats door de sector zelf. Ook de N-VA heeft dit protest steeds
gesteund en via parlementaire weg aangekaart.
Een arrest van het Grondwettelijk Hof besliste echter dat de PWA-reserves toch afgeroomd kunnen worden. De PWA’s worden wel individueel onderzocht om te kijken of ze
reserves hebben en of deze ontstaan zijn door niet-correct gebruik van subsidies. Een algemene afroming van enkel de PWA’s is niet meer mogelijk. Maar de geplande afroming
van de reserves blijft op deze manier als een zwaard van Damocles boven het hoofd van
vele PWA’s hangen.
Het PWA/Padeo Deinze, dat dankzij een zuinig beleid en een goed beheer de afgelopen
jaren een financiële reserve heeft kunnen opbouwen, dreigt nu te worden gestraft. “PWA’s
zouden zelf moeten kunnen beslissen over de reserves, die ze per slot van rekening zelf
hebben opgebouwd”, aldus OCMW-raadslid Sabine Vermeulen. “Investeren in lokale tewerkstelling lijkt mij daarbij veel nuttiger: het brengt op lange termijn meer op en het zou
getuigen van respect voor de lokale tewerkstellingsinitiatieven.”

OCMW-Raadslid
Sabine Vermeulen:
“PWA’s moeten zelf
kunnen beslissen over
hun reserves.”

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”
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In maart 2011 verwierpen zowel
CD&V als Open Vld de nota-Vande
Lanotte. De nota van Di Rupo was
echter nog slechter. Toch kozen zowel
CD&V als Open Vld ervoor om de
N-VA aan de kant te schuiven en de
onderhandelingen verder te zetten
samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt
dat die acht onderhandelende partijen op basis van de nota-Di Rupo
tot een goed akkoord zijn gekomen,
maakt de mensen iets wijs.
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De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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