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V.U. Eric De Neve
Breeschoot 60
9800 Deinze

Beste Deinzenaars,
De nieuwjaarsperiode is net voorbij, maar onze wensen voor 2012
zijn het ganse jaar geldig.
Daarom geven we ze toch nog
even mee:
N-VA Deinze wenst jou
en alle anderen
heel veel gezondheid,
geluk en voorspoed
en voor de verkiezing in 2012
heel veel moed
om ook in onze stad
te durven veranderen!
Ik wil u ook vragen
om nu reeds
maandagavond 16 april 2012
aan te stippen in uw agenda.
Dan komt N-VA-voorzitter
Bart De Wever naar zaal
De Rekkelinge
in Deinze!
Maar we zien elkaar uiteraard ook
binnenkort op een van onze activiteiten of acties.
Met Deinse en Vlaamse groeten!

Eric De Neve
Voorzitter N-VA Deinze

Een streekhuis in Deinze
Door de aankoop van het Huis Van
Thuyne in 2006 heeft de stad Deinze
het 18de eeuwse pand weliswaar gered
van sloop maar nadien laten verkommeren. Vorige maand heeft een brand het historische gebouw net niet verwoest. Het
snelle ingrijpen van de Deinse brandweer
kon erger voorkomen.
Sinds 2010 loopt een aanbesteding voor de
herbestemming van het gebouw. Maar ondertussen wil N-VA Deinze een nieuw idee
aanreiken. Het huis van Thuyne renoveren en een nieuwe functie geven als
Streekhuis!
Matthias Neirynck van N-VA Deinze verduidelijkt: “Zo zou het Huis Van Thuyne
Matthias Neyrinck en
een streekhuis kunnen worden dat een
Piet Noë voor het Huis Van Thuyne:
aantal regionale diensten groepeert, zoals
een mooie locatie voor een
de werkwinkel, het platform Omgeving
Streekhuis in Deinze.
Leie Schelde, een woonwinkel, Drugpunt
en dergelijke meer. Zo kunnen elders huur en andere kosten worden uitgespaard.
Deinze kan zich op deze manier profileren als leidende stad in de regio; Deinze moet
de motor worden van de regio tussen Leie en Schelde. Op die manier ontstaat er een
sterkere visibiliteit voor de Leiestad en wordt het een sterkere aantrekkingspool. “
“Een streekhuis is niet enkel een fysische lokatie waar verschillende streekgebonden
actoren een onderdak vinden” vult Piet Noë verder aan “Het is een werk- en ontmoetingsplaats waar een netwerk van partners zich inzet voor duurzame streekontwikkeling. Er kan bovendien een interessante werking worden opgestart via het
organiseren van kleine tentoonstellingen, tuinfeesten, workshops... “
Dat ons idee in goede aarde valt, blijkt uit reacties op de website van het
Nieuwsblad en onze eigen website www.n-va.be/deinze
Op 22 december 2011 schreef Filiep Delbaere: “Zeer goed idee! Laat Deinze eens
blinken in zijn totaliteit, zal iedereen ten goede komen.”
Op 22 december 2011 reageerde Paul Moreels: “Tip: waarom ook niet eens een
ruimte/etalage voorzien voor de promotie van streekproducten? Hierin kunnen regionale handelaars hun eigen producten promoten. Alzo kan men zijn eigen producten
tonen met daarbij de plaats(en) waar die te verkrijgen zijn.”
Op 27 december 2011 schreef Adriano Vandersypen: “Goed idee, vind ik!”

Leve Valentijn!
In deze politiek moeilijke tijden verleidt Valentijn
vandaag ook de politieke wereld tot heuse liefdesverklaringen.
In het weekend van Valentijn houdt het bestuur van
N-VA Deinze een ludieke Valentijnactie. We delen dan
chocolaatjes uit in de vorm van een hartje. Met deze actie
wil N-VA Deinze de inwoners van de Markt, die al een

tijd hinder ondervinden tijdens de herinrichting van de
Markt, een chocoladehart onder de riem steken. Ook de
filerijders op zaterdagvoormiddag maken grote kans om
Valentijn tegen te komen!
De N-VA heeft een hart voor Deinze en we blijven “hart”
werken voor Vlaanderen!

Tip voor het containerpark
OCMW-raadslid Sabine Vermeulen bracht onlangs een
zakje bouwafval naar het containerpark. Een klein zakje,
maar wel een heel stevig gewicht. De manier waarop ze
uiteindelijk de zak in de 1,2 meter hoge container kon kegelen, willen we u besparen.... Maar het stemde Sabine
wel tot nadenken.

Kunnen de containers, bestemd voor zware materialen
(bouwafval, metaal,...) niet voorzien worden van een oprijhelling voor de wagen? Of zelfs nog beter: kunnen
deze containers niet geplaatst worden in een uitgegraven put, zodat men zware materialen geen 1,2 meter
hoog hoeft op te tillen om ze in een container te kunnen
deponeren?

Deinse N-VA-leden in de kijker
PAUL SOETAERT
64 jaar
Sinds 1973 ben ik als huisarts sterk betrokken bij de medische en sociale noden van de Deinse bevolking. De sportgeneeskunde brengt me al jarenlang in contact met veel karaktervolle jonge
sporters. Mijn job als praktijk-opleider voor huisartsen heeft me ervan overtuigd dat jonge collega’s heel veel inzet tonen en dat we vaak van elkaar nog iets kunnen leren.
Als gemeenteraadslid (1989-1994) kreeg ik de kans om van dichtbij het bestuurlijk reilen en zeilen van onze stad te volgen en belangrijke initiatieven te nemen. Toen ik korpsarts van de stedelijke brandweer was, werd ik herhaaldelijk met de zwaarste menselijke noden van onze
medeburgers geconfronteerd. Acht jaar lang kreeg ik de kans om met ons goed uitgerust korps - vaak ’s nachts - mee
uit te rukken. Dat leerde me veel bij over de inzet van deze mensen. Mijn beide zonen, Luk en Wim, zijn nog steeds
actief lid van ons korps.
Op provinciaal vlak vertegenwoordig ik de huisartsen van Oost-Vlaanderen in de provinciale commissie voor dringende geneeskundige hulpverlening. Samen met mijn partner Caroline heb ik ervoor gekozen om de N-VA een duwtje in de rug te geven. Deze keuze heeft als doel mee te werken aan een fris en vernieuwend beleid voor onze stad.
CAROLINE ALLAEYS
52 jaar
Een nieuwe uitdaging vraagt verantwoordelijkheid en inzet. Samen met anderen wil ik deze verantwoordelijkheid nemen en teamwerk aanmoedigen om samen meer te bereiken. Jarenlang
werkte ik in de zorgsector als zelfstandige kinesitherapeute. Hierbij stelde ik de patient - jong of
oud - steeds centraal. Momenteel ben ik bijna 19 jaar werkzaam als medisch afgevaardigde, een
beroep dat veel flexibiliteit en teamspirit vraagt.
Zelf een gezonde levensstijl nastreven en ook anderen ertoe aanzetten, vind ik belangrijk.Trachten preventief te denken en te plannen om samen tijdig te handelen. Als moeder van een
23-jarige dochter, probeer ik een luisterend oor te hebben voor jonge mensen en open te staan
voor alle vernieuwingen rondom ons. Daarom koos ik voor de NVA.

Lichtjes van de Leie
OCMW-raadslid Sylvie Claeys merkte op dat
de verlichting op het Reinbach- en SintPoppoplein al een hele week brandde, zowel overdag als ‘s nachts. En dat terwijl in de Stadsbrochure
een artikel staat waarin men verkondigt te kiezen
voor rationeel energiegebruik.
Gemeenteraadslid Geert Decaluwé stelde hierover
een vraag aan de bevoegde schepen. “Eandis is de
oorzaak; omwille van testen blijft de verlichting dag
en nacht branden”, aldus de schepen, “maar maak je
geen zorgen, want we betalen toch een forfait. Of de
lichtjes nu branden of niet: stad Deinze betaalt toch
evenveel”. Van rationeel energiegebruik gesproken.
Opmerkelijk: De dag na de mondelinge vraag gingen de lichtjes van de Leie uit ...
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Sylvie Claeys en
Geert Decaluwé op
het 'gedoofde'
Sint-Poppoplein.

Kabeldiefstallen in Deinze
Op verschillende plaatsen hebben eind december onbekende daders bovengrondse koperen leidingen van de straatverlichting in aanleg op de Markt en in de Brielstraat ontvreemd. Voordien gebeurde hetzelfde op de werken aan
de Kouter, de Oude Brugsepoort en Schave. De pas aangelegde elektriciteitskabels die in een lus uit de grond kwamen,
werden telkens tot aan de bodem afgesneden.
Onder meer OCMW-raadslid Sylvie Claeys heeft dit gemeld aan de technische dienst van de Stad met als doel de
nodige veiligheidsmaatregelen te treffen en elektrocutiegevaar te vermijden.

Crisis
Het is dus zo ver, of het lijkt er minstens op: een zoveelste economische crisis. We worden om de oren geslagen
met ratings. Inschattingen van ‘mensen-die-het-kunnen-weten’ over de kans dat schulden niet terugbetaald
worden, en dus over de risicopremie die daaraan verbonden is. Hoewel ... de Amerikaanse rommelkredieten waarmee de ellende in 2008 allemaal begonnen is, kregen een AAA-rating, ‘topkwaliteit’...
ZAND IN MOTOR
De N-VA heeft geen ratings nodig om te weten waar we
staan. Met een reusachtige staatsschuld en dito interestenlast, met de groeiende kost van de vergrijzing, staan
we voor gigantische uitdagingen. Maar we weten één
ding zeker: het begrotingstekort mag niet worden weggewerkt met (vooral) nieuwe belastingen, want dat is een
straf voor al wie werkt, spaart of onderneemt. Dat is zand
gooien in de motor van de welvaart. Dat is het omgekeerde doen van wat Europa ons aanraadt.
Wat we nodig hebben zijn vergaande hervormingen die
iedereen - burgers, politici en overheid - dwingen tot verantwoordelijkheid, staatkundig én sociaal-economisch.
NIET MET ONS
De N-VA wil die verantwoordelijkheid nemen. We hebben dat, gewapend met een stevig mandaat van de kiezer, maandenlang gevraagd, maar kennelijk mocht dat niet. Al blijven we erbij: ook jongeren en de komende generaties hebben
recht op een land waar het goed leven is. Vandaag is dat lang niet meer zeker. Vandaag wil men het non-beleid van de
voorbije jaren verder zetten. Niet met ons! Daarvoor zullen we blijven vechten.

VLAANDEREN BESPAART ÉN INVESTEERT
De personeelsbudgetten van de
Vlaamse overheid daalden de
voorbije twee jaar met 5 procent.
We hebben ook drastisch
bespaard op de werkingsmiddelen.
Tegen 2014 zullen er bovendien
1 400 ambtenaren op de
verschillende Vlaamse
departementen
niet stelselmatig
vervangen worden.
Een besparing van
50 miljoen euro
per jaar!

Als enige overheid in dit land
heeft Vlaanderen een begroting
in evenwicht. Vlaanderen heeft
de voorbije twee jaar al twee
miljard euro bespaard.
De Vlaamse Regering zal ook
de volgende jaren een begroting in
evenwicht voorleggen.
Als er geleidelijk aan toch
wat budgettaire ruimte
komt, investeren we dat
zoals Europa vraagt:
in onze economie
(O&O, infrastructuur,
werk …) en in sociaal
beleid (kinderopvang,
wachtlijsten
gehandicapten,
kindpremie …).

Geert Bourgeois,
Viceministerpresident van de
Vlaamse regering

Philippe Muyters,
Vlaams minister van
Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport

ELIO DI RUPO EN DE ZES ONDERHANDELENDE PARTIJEN
BEREIKTEN EEN BEGROTINGSAKKOORD DAT BIJZONDER NEFAST IS:
1.De begroting bestaat voor tweederde uit belastingverhogingen, zowel voor burgers als bedrijven: daarmee
zijn we het enige land in Europa dat meer uit
belastingen haalt dan uit besparingen. België wordt nu
deﬁnitief Europees kampioen belasting heffen.

Bart De Wever,
nationaal
voorzitter N-VA

2.De begroting is fundamenteel onrechtvaardig voor de Vlamingen, want zij betalen de grote meerderheid van de belastingen in dit
land. Het is duidelijk wie de factuur van de regering-Di Rupo zal betalen: de Vlaamse middenklasse.
3.Op het vlak van de sociaal-economische hervormingen worden alleen maar enkele kleine stapjes gezet, terwijl alle andere landen
om ons heen reuzensprongen aan het zetten zijn. De belangrijkste stappen in die hervormingen worden uitgesteld tot 2016.

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.
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