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V.U. Eric De Neve
Breeschoot 90
9800 Deinze

Bart De Wever
in de bibliotheek

Bart De Wever is voortaan
beschikbaar in de bibliotheek
van Deinze. Niet in levende lijve,
maar wel in boekvorm.
Sabine Vermeulen, lid van het
beheersorgaan van de bibliotheek, schonk de bibliotheek van
Deinze twee boeken van
Bart De Wever cadeau.
Sabine Vermeulen overhandigde
een exemplaar van “Het Kostbare
Weefsel” en “Werkbare Waarden”
aan de bibliothecaris. Beide
werken schotelen de lezer een
bundeling van columns voor die
De Wever schreef voor de
opiniepagina’s van
“De Standaard” en “De Morgen”.
Wenst u liever uw persoonlijk
exemplaar?
Geef een seintje op
sabine.vermeulen@n-va.be
of 0474 87 53 97.
De kostprijs van één boek is
18,5 euro (levering in Deinze
inbegrepen).

Voor één dag burgemeester - enquête
(zie binnenin)
Vul de “voor één dag burgemeester-enquête” in en breng ze mee op de
gespreksavond met Bart De Wever.
Je kan de enquête in een stembus aan de ingang deponeren of bezorgen
aan één van de bestuursleden.

De visie van N-VA Deinze
in 5 duidelijke krachtlijnen
1. VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID, RECHTEN EN PLICHTEN
Bestuurslid Piet Noë: “Het gemeenschapsleven bloeit daar waar mensen zich thuis voelen, waar er jeugdbewegingen zijn, waar er een bruisende horeca is en een gezond ondernemingsklimaat heerst. De hoekstenen zijn
gezinnen, actieve senioren, onze jeugd en ondernemende burgers. Het gemeentebestuur moet optimale omstandigheden creëren waarin dit gemeenschapsleven kan bloeien en groeien. Maar het is ook de verantwoordelijkheid
van elke burger om mee te bouwen aan deze hechte gemeenschap. Voor de N-VA is samenleven een verhaal van
rechten en plichten.”
2. BEVORDEREN, NIET BETUTTELEN
Bestuurslid Sylvie Claeys: “Inwoners en verenigingen die zich willen engageren voor hun gemeenschap botsen
nog te vaak op een muur van regels. Onder andere de verplichte papierberg om te mogen vergaderen in een zaaltje van de gemeente, is vaak ontmoedigend. Verstrikt in ingewikkelde subsidiedossiers haken velen ontgoocheld
af. Het lokaal beleid moet het gemeenschapsleven bevorderen in plaats van het te verstikken in meerjarenplanningen of erkenningen. Wat de burger zelf kan, kan de overheid niet noodzakelijk altijd beter.”
3. INSPRAAK, MAAR OOK UITSPRAAK
Penningmeester Sabine Vermeulen: “Via allerlei infovergaderingen en adviesraden wekt het gemeentebestuur de
indruk te luisteren naar hun inwoners. Inspraak is natuurlijk zeer belangrijk, maar ‘uitspraak’ - de burgers actief betrekken bij de uitvoering van het beleid - is nog beter. Uiteraard is het de verantwoordelijkheid van verkozen politici om beslissingen te nemen. Maar dat neemt niet weg dat ook de inwoners hun rol moeten spelen bij de uitvoering
van het beleid. Mooie voorbeelden zijn jeugdverenigingen die zwerfvuil opruimen en buurtcomités die de parkjes
in de buurt onderhouden. Inwoners verantwoordelijkheid geven om zélf actie te ondernemen, daar gaat het om.”
4. EFFICIËNTE EN KRACHTIGE LOKALE BESTUREN
Bestuurslid Geert Decaluwé: “De N-VA gelooft in sterke en autonome lokale besturen. Met die autonomie voeren ze een beleid ten dienste van de hele gemeenschap en niet louter van bevriende organisaties. Efficiëntie staat
centraal. Een modern en slank ambtenarenapparaat speelt doeltreffend en snel in op de verwachtingen van de
inwoners. De tering naar de nering zetten geldt ook voor het gemeentebestuur. Dat vraagt een spaarzaam beleid
en duidelijke keuzes. Het gemeentebestuur moet zich in financieel moeilijke tijden op haar kerntaken concentreren.”
5. VLAANDEREN EN EUROPA
Verantwoordelijke jongeren Matthias Neirynck: “Onze steden en gemeenten bevinden zich niet in het luchtledige. Het zijn Vlaamse en Europese steden en gemeenten. Onze gemeenschap maakt deel uit van een groter
geheel. Die hechte gemeenschap kan enkel slagen als burgers met elkaar kunnen communiceren. De kennis van
het Nederlands is hierbij cruciaal. Als we niet letterlijk dezelfde taal spreken, zullen we dat figuurlijk ook nooit
doen. Taal verbindt ons allemaal.”

Noteer in uw agenda: N-VA-sneukelwandeling
Op zondag 8 juli gaat opnieuw de N-VA 11-juli sneukelwandeltocht door!
Je kan nu reeds inschrijven! Start tussen 14.00 en 15.30 uur. Startplaats: Guido Gezellelaan 22, Deinze
Naam + voornaam .................................................................................................
Adres ........................................................................................................................
tel........................................ mailadres.....................................................................
schrijft in voor de 11-juli sneukeltocht op zondag 8 juli 2012.
met ......... volwassen x 10 euro = ............. euro
met ......... kinderen van 5 tot 12 jaar x 5 euro = ............ euro
met ........ kinderen jonger dan 5 jaar gratis
De strook met de betaling bezorgen aan:
• Eric De Neve, Breeschoot 60, 9800 Deinze (Astene)
• Sylvie Claeys, Brielstraat 3, bus 3 Deinze
VRAGEN? BEL 0479 43 70 91 (MATTHIAS)
• Matthias Neirynck, Oude Heirbaan 66, Deinze (Grammene)
• of stort op rekeningnummer IBAN BE67 6718 8317 6987 - BIC EURBBE99,
met vermelding van naam, telefoon en aantal ingeschreven volwassenen en kinderen.

JONGERENBELEID START MET EEN OPEN DIALOOG!

Ook Jong N-VA Deinze
staat voor denken, durven en doen.
Jong N-VA Deinze wil de jeugd in Deinze een stem geven in de gemeenteraad door samen met hen een dialoog
op te starten. Via deze dialoog zullen we nadenken over hoe we jong en oud dichter bij elkaar kunnen brengen.
Het stadsbestuur in Deinze is haar connectie met de jeugd grotendeels verloren. Door voorstellen als een algemeen alcoholverbod af
te wisselen met een bierfiets met gekoelde dranken lijkt het voor Jong
N-VA duidelijk dat er geen vaste lijn zit in het verhaal van het stadsbestuur. Aan de andere kant mogen de voorkeuren van jongeren
geen afbreuk doen aan het welzijn van anderen. Daarom is net die
open dialoog van groot belang!
In het kader van die dialoog wordt er als eerste idee, in samenspraak
met organiserende instanties, een fuifkalender opgesteld. Deze kalender moet omwonenden een zicht geven op evenementen in hun
buurt. Hierop zullen ook de contactgegevens van de organisatoren staan zodat de ordediensten niet moeten tussenkomen bij eventuele overlast. Op die manier maken we het aangenamer voor iedereen!

Uitbreiding van kinderopvang tijdens schoolvakanties
OCMW-raadslid Sylvie Claeys vroeg het schepencollege de voor- en na-opvang van de sportkampen in Palaestra tijdens de schoolvakanties uit te breiden. De huidige opvanguren vallen
meestal volledig samen met de werkuren van de ouders. Sylvie Claeys verduidelijkt: "Ik stel
voor de opvang te openen van 7.30 uur tot 18 uur. Zo krijgen nog meer kinderen de kans deel
te nemen aan een van de interessante sportkampen."
Ook het aanbod van culturele en educatieve activiteiten kan aangevuld worden met onder
andere zanglessen, EHBO-cursussen, taalkampen, fotografiecursussen en verkeersopleidingen.

Deinse N-VA-leden in de kijker
GAUTHIER COLLEDAN
• 39 jaar
• Marinier
• Getrouwd met Brenda Cornelis
• Twee kinderen: Yentl en Luca.

MARTINA SAMYN
• 64 jaar
• Zelfstandige
• Gehuwd met Luc Gelaude
• Twee kinderen Siska en Reinout

Sinds 1991 ben ik tewerkgesteld
bij de marine aan boord van onze
bescheiden vloot. De vele landen
die ik bezocht, gaven me een andere kijk op de wereld. Ik heb ook
respect gekregen voor alle verschillende culturen en identiteiten die onze wereld rijk is. Ook mijn Italiaanse roots
verruimen mijn blik.
Al sinds mijn jeugd was ik bij de Volksunie-jongeren
actief. De N-VA werd voor mij de waardige opvolger voor
het democratisch Vlaams-nationalisme. Deinze biedt op
verschillende vlakken veel uitdagingen. Het mobiliteitsprobleem, zonder de veiligheid van de fietser te vergeten;
de vergrijzing en de noden van jongeren om er maar enkele te noemen. Samen met N-VA Deinze wil ik mijn
steentje bijdragen om onze gemeente net dat ietsje beter
te maken.

Ik ben geboren en getogen te Petegem – Deinze. In 1988, 1994 en
2000 stelde ik me al kandidaat
voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de Volksunie. Ik heb
enige tijd de kans gekregen te zetelen in de OCMW-raad.
Ik kijk er naar uit om samen te werken met de enthousiaste ploeg van de N-VA. We zetten ons in voor een duurzaam beleid van onze stad, een stad waar iedereen zich
goed kan voelen.
WILT U OOK LID WORDEN VAN N-VA DEINZE?
Contacteer onze ledenverantwoordelijke
Donald Meerschman via e-mail op
donald.meerschman@n-va.be
of per telefoon 0497 30 00 15.

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We hebben keuzes gemaakt, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

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.
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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.
n DE HEER

n MEVROUW

NAAM:

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

Word voor één dag burgemeester!
Beste inwoner,
Iedereen heeft een mening, alleen wordt die niet altijd gehoord. N-VA Deinze wil graag weten hoe u kijkt naar onze stad en
het beleid dat er wordt gevoerd.
Kruip in het vel van de burgemeester en vertel ons wat u in Deinze en zijn deelgemeenten belangrijk vindt.
Zijn de volgende actiepunten nodig in Deinze (JA of NEE) of heeft u er geen mening over (GM) ?
Kruis ook aan hoe tevreden u nu bent over het actiepunt. Bovendien krijgt u een vrije lijn om zelf een actiepunt in te vullen
aangaande de vermelde materie. N-VA Deinze wenst u veel succes !
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Aanpakken van de files door herinrichting gemeentewegen en gewestwegen
Voldoende parkeerplaatsen met gratis parkeren
Aanbod openbaar vervoer
…
2. FISCALITEIT
De personenbelasting en de grondbelasting niet laten stijgen
Investeringen doordacht houden volgens de beschikbare financiële middelen
De uitgaven van het administratief centrum onder controle houden
…
3. MIDDENSTAND EN ONDERNEMINGEN
Voldoende ondersteunende voorzieningen voor bedrijven
Stimulansen voor zelfstandige ondernemers
Aandacht voor land- en tuinbouw
…
4. BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
Ondersteuning van voldoende en betaalbare buitenschoolse kinderopvang
Occasionele kinderopvang tijdens de vakantiedagen
Ondersteuning onthaalouders en kindercrèches
…
5. DIENSTVERLENING
Klantvriendelijkheid diensten en behandeling dossiers binnen redelijke termijn
Aanspreekbaarheid van de mandatarissen
Verspreiding van gemeentelijke informatie in infokrant of webstek
…
6. JEUGDBELEID & SENIOREN
Verdere uitbouw van het jeugdcentrum
Betere ondersteuning van de fuiven
Aanbod van activiteiten voor de senioren
…

7. WOONBELEID
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Betaalbare woningen voor jonge gezinnen en ouderen
Uitbreiding aanbod sociale woningen
Premies voor renovatie en verbetering duurzaamheid van de woningen
…
8. MILEU EN NATUUR
Toegankelijkheid en dienstverlening van het containerpark
Bestrijding en sensibilisering zwerfvuil en sluikstorten
Conservatie van de natuurgebieden
…
9. SOCIAAL BELEID EN WELZIJN
Inburgering van vreemdelingen
Aandacht voor mindervaliden
Ondersteuning van kansarmen
…
10. SPORT EN CULTUUR
Ondersteuning en uitbreiding van de infrastructuur voor de verenigingen
Voldoende communicatie van de activiteiten
Oprichting nieuw cultureel centrum met filmzaal
…
DE STAD DICHTBIJ
Uit welke deelgemeente bent u afkomstig ? …
Waar kan het beleid worden bijgestuurd in uw deelgemeente, wijk of straat?

IEDEREEN BURGEMEESTER !
Wat zou u doen mocht u één dag burgemeester van Deinze kunnen zijn?

BEZORG DEZE INGEVULDE ENQUÊTE AAN ÉÉN VAN VOLGENDE BESTUURSLEDEN:
• Eric De Neve, Breeschoot 60, Astene
• Joris Claes, Stijn Streuvelstraat 13 , Petegem
• Sabine Vermeulen, Kortrijksesteenweg 149, Petegem
• Tom Bracquez, Achiel Van Eechautestraat 29, Deinze
• Rudy Vermeulen, Guido Gezellelaan 22, Deinze
• Sylvie Claeys, Brielstraat 3 bus 3, Deinze
• Geert Decaluwé, Tolpoortstraat 43, Deinze
• Matthias Neirynck, Oude Heirbaan 66, Grammene
of vul de enquête in op onze website www.n-va.be/deinze
of breng ze mee naar de gespreksavond met Bart De Wever op 16 april in de Rekkelinge - 20 uur

