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V.U. Matthias Neirynck
Oude Heirbaan 66
9800 Deinze

5 gemeenteraadsleden, 2 OCMW-raadsleden en 1 provincieraadslid

Senator Sabine
In volle verkiezingscampagne
legde N-VA-lijsttrekker Sabine
Vermeulen de eed af als
senator. Het was al meer dan
15 jaar geleden dat Deinze nog
eens een vertegenwoordiger in
Brussel had.

Wie verkoos u op 14 oktober?

gemeenteraadslid

gemeenteraadslid

gemeenteraadslid

Sabine Vermeulen Geert Decaluwé Matthias Neirynck

Politica Sabine zetelt in de
commissies Financiën/Economie en Buitenlandse zaken/
Landsverdediging.
Naast haar inhoudelijk werk zal
Sabine zich in Brussel inzetten
om een netwerk uit te bouwen
dat Deinze en omgeving ten
voordele kan komen. In het
verlengde van haar vorige taak
als coördinator voor N-VA
Oost-Vlaanderen, blijft ook de
verdere uitbouw van de N-VA
in Oost-Vlaanderen hoog op
haar agenda staan.

In Deinze waren de gemeenteraadsverkiezingen voor de N-VA
zeer succesvol. Met bijna 18 % van
de stemmen is een onverhoopt sterk
resultaat neergezet. De N-VA stijgt
van 1 naar 5 gemeenteraadsleden en
zal ook 2 OCMW-raadsleden kunnen
voordragen.
In Oost-Vlaanderen is de N-VA de
grootste partij met 26,2 %. N-VA
Deinze is ﬁer om ook vanuit Deinze
een provincieraadslid te kunnen
afvaardigen.

De N-VA is ﬁer om deze Deinse
vertegenwoordiger te kunnen
afvaardigen. Dat op zich is al een
grote verandering in Deinze.

In beide gevallen werd onze sterke
vooruitgang en de vraag naar
verandering door de andere partijen
niet erkend en werden we “beloond”
met de oppositie, waar we zeker ook
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Paul Soetaert

Sylvie Claeys

onze rol zullen spelen.
We maken terug een kiesafspraak met
u in 2014. Dan zijn er verkiezingen voor
het Vlaamse, federale en Europese
parlement én voor een deﬁnitieve en
positieve verandering!

voordracht
OCMW-raadslid

voordracht
OCMW-raadslid

provincieraadslid

Piet Noë

Veerle Boerjan

Caroline Allaeys

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
N-VA Deinze nodigt u graag uit op haar nieuwjaarsreceptie
op zondag 27 januari in het Brielpaviljoen vanaf 11 uur.
We klinken graag met al onze sympathisanten, leden, verkozenen en
bestuursleden op het nieuwe jaar.
Wil je ook even langskomen? Geef een seintje op deinze@n-va.be

De verandering begint
N-VA WENST U EEN GEZOND & GELUKKIG NIEUWJAAR!
in Deinze.

Slechtzienden misleid door noppentegels
N-VA Deinze voerde op 31 oktober tijdens de wekelijkse markt actie om het gebrek aan zebrapaden en
het ontbreken van corresponderende noppentegels aan
te kaarten. Want blinden en slechtzienden hebben problemen met de noppentegels die niet overeenstemmen
met de oversteekplaatsen. Dat is zo op het Sint-Poppoplein, bij de kerk, en de Leiedam, maar ook aan de scholen
in het centrum.
De schepen van Openbare Werken, die duidelijk verrast
was door het feit dat N-VA Deinze al onmiddellijk na de
verkiezingen met een actie uitpakte, reageerde erg korzelig. De noppentegels zouden volgens de schepen enkel het
begin van de rijweg aangeven voor slechtzienden en in een
zone 30 is geen zebrapad nodig. Bovendien verweet hij de
N-VA de wetgeving niet te kennen.
Maar dat is net de kern van het probleem! N-VA’er Piet Noë
wijst er op dat er sedert 2002 een ministeriële omzendbrief
bestaat die dergelijke situaties net wil aanpakken. Volgens
deze omzendbrief moeten oversteekplaatsen, die een probleem kunnen vormen, desnoods verwijderd worden, omdat ze de voetgangers een vals gevoel van veiligheid geven
en een valstrik zijn voor de bestuurders die op deze plaats

geen niet-beschermende
infrastructuur verwachten.
Dat betekent dat men ofwel de noppentegels verwijdert
(omdat deze een vals gevoel van veiligheid geven voor de
slechtzienden) ofwel de situatie aanpast met een zebrapad.
Met deze actie wilde N-VA Deinze de logische weg duiden door te opteren voor de aanleg van zebrapaden.
Het is best raadzaam dat de schepen deze omzendbrief
eens ter harte neemt.

De noppentegels corresponderen niet met het huidige zebrapad.

N-VA behaalt meest eﬃciënte score verkiezingsuitgaven
Voor de verkiezingen van 14 oktober heeft CD&V met 21 350
euro de duurste campagne gevoerd. Open Vld spendeerde
ruim 18 000 euro, Wakker Deinze gaf 14 800 euro uit, N-VA
10 200 euro, GroenRood 8 750 euro en Vlaams belang 3 470
euro. Naast deze uitgaven mochten de kandidaten ook persoonlijke uitgaven in de campagne pompen, waar vooral de
kandidaten van CD&V en Open Vld naarstig gebruik van
maakten en de uitgaven nog een ﬂink pak groter maken.

N-VA Deinze haalt hiermee de hoogste efﬁciëntie met haar
verkiezingsuitgaven.
“Met een collectieve campagne en zonder al te hoge verkiezingsuitgaven slaagde N-VA Deinze erin haar gemeenteraadsleden te vervijfvoudigen”, verklaart lijsttrekker Sabine Vermeulen. “Met onze verkiezingsuitgaven voegen we
nu al de daad bij het woord bij een zeer belangrijk programmapunt: de tering naar de nering zetten!”

Quizzen met N-VA !

Onze superquizlid Kurt

Als leuke uitsmijter van de lange en intense
verkiezingscampagne hadden veel N-VA-kandidaten en
-bestuursleden zin om eens mee te doen aan de leuke quiz
van de Gezinsbond. Het enthousiasme was zo groot dat er
zelfs twee ploegen konden meedingen naar de oppergaai.

Dit schitterende resultaat zorgde ervoor meteen ook voor
dat N-VA’er Kurt Naert-Segaert mocht meedoen aan
de preselecties voor het nieuwe quiz-programma “de
Slimste Gemeente van Vlaanderen”, dat in het voorjaar
2013 op het scherm komt.

“Sabines fanclub” met kandidaten Ellen Blondeel,
Matthias Degraeve, Eva Therssen, Mathias Neirynck,
Dirk Achtergaele en Renzo Naert-Segaert en “Niet Voor
Amateurs (N-VA)” met Luce Rassalle, Ronny Vermeulen,
Peter Broeren, Kurt Naert-Segaert en Tom Bracquez zetten
hun beste beentje voor.

In de wandelgangen werd er alvast vernomen dat er in
Deinze en omgeving regelmatig een delegatie van de
N-VA aanwezig zal zijn op quizorganisaties. Men weze
gewaarschuwd!

Na een leuke, (ont)spannende quiz behaalde “Sabines
fanclub” een verdienstelijke plaats in de middenmoot.
Onze andere ploeg “Niet Voor Amateurs (N-VA)” toonden
zich geen doetjes en sleepten een mooie tweede plaats in
de wacht!

Bij een sterk
quizteam hoort een
gepersonaliseerde
uitrusting!

Houtkantlaan is niet gelukkig met verkeersremmende maatregelen
N-VA Deinze organiseerde een bevraging bij de bewoners van de Houtkantlaan.
“Heel veel bewoners keuren de genomen maatregelen om
de snelheid in de wijk af te remmen niet goed”, concludeert
de bestuursploeg van de N-VA. “De geplaatste paaltjes
betekenen grote hinder, waardoor er meer gevaar bestaat
voor ongevallen. Bovendien werd er met zwakke weggebruikers geen rekening gehouden. Er zijn geen voet- en
ﬁetspaden, waardoor de voetgangers en ﬁetsers verplicht
zijn de grasberm te gebruiken of te manoeuvreren tussen
de paaltjes.”
“De oplossing die nu heel snel gerealiseerd werd, maakt
de situatie nog onveiliger dan voorheen. De paaltjes
moeten trouwens regelmatig vervangen worden, omdat
ze worden kapot gereden”, aldus de bewoners. “Om het
snelle sluipverkeer af te remmen, plaatst men beter rijbaankussens of bloembakken op de rechte stukken tussen
de drempels. Extra snelheidsremmers op de bestaande
drempels zijn geen goede oplossing.” De bewoners heke-

len ook het feit dat ze niet vooraf op de hoogte waren van
de genomen maatregelen. Enkele bewoners waren onaangenaam verrast toen ze bij hun thuiskomst opmerkten dat
de paaltjes hun oprit blokkeerden; een euvel dat in allerijl
verholpen moest worden.
Nog eens een bewijs dat inspraak een belangrijk aandachtspunt moet worden voor de volgende legislatuur.

De groene paaltjes moeten regelmatig vervangen worden.

Oog voor uitzicht, niet voor toegankelijkheid
De metamorfose die de markt heeft ondergaan is op zijn
minst opmerkelijk. De omvorming van een veredelde
doorgangsweg naar een aantrekkelijke marktplaats is
geslaagd te noemen, ten minste wat het uitzicht betreft. De
toegankelijkheid van de Markt is een ander paar mouwen.
Bij de aanleg van de markt had men vooral oog voor de
kleurschakeringen van de verschillende stenen, maar niet
voor hun toegankelijkheid. De natuursteen, die voor het
grootste deel van de markt werd gebruikt, is zeer oneffen
en moeilijk begaanbaar voor senioren en minder mobiele
mensen. Deze eigenschap is typisch voor de Kandla Grey,
de Indische zandsteen, die voor het grootste deel van de
markt werd aangelegd.
Diverse artsen kregen al meldingen binnen van personen
die gevallen waren over de stenen. Dit werd aan de
bevoegde schepen gemeld, maar dat werd door hem
afgedaan als onzin.

Met een toename van de kans op gladheid in de winter
neemt ook de kans op ongevallen toe. De aanleg van
een rollatorstrook kan de toegankelijkheid voor minder
mobiele mensen en rolstoelgebruikers garanderen. Op die
manier wordt de kans op valpartijen kleiner en kunnen we
de schoonheid van de markt behouden zonder dat we aan
toegankelijkheid moeten inboeten.
Er is hierin ook een taak weggelegd voor de Stedelijke
Adviesraad voor Personen met een Handicap (STAPH).
Deze raad kan zich buigen over de onbereikbaarheid van de
winkels op de Markt. Veel winkeliers lieten de kans liggen
om bij de heraanleg van de Markt de toegankelijkheid te
verbeteren; door de hoge drempels zijn deze winkels niet
meer bereikbaar voor rolstoelgebruikers. Een gemiste kans.
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De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit straks een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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Enkele vaststellingen:

In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:
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 zonder nieuwe belastingen
 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt
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Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

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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