De kracht van verandering

Een sterke ploeg voor Deinze

De verandering begint in Deinze

1. Sabine Vermeulen

2. Matthias Neirynck

11. Johan Rogge

12. Martien Samyn

21. Beatrijs Van Damme

22. Nathalie Mallard

provinciaal coördinator N-VA

leerkracht godsdienst - geschiedenis

arbeider voeding

zelfstandige

business developer

huisvrouw

• 45 jaar
• papa van Stephanie en Matthias
• partner van Marleen De Clercq
• jeugdwerking Sparta Petegem

• 65 jaar
• mama van Siska en Reinout
• partner van Luc Gelaude

• 33 jaar
• mama van Lander en Mirthe
• partner van Peter Vermeulen
• dochter van Willem Van Damme en 		
Mieke Willebrords
• Sportac en zwemclub White star Deinze

• 42 jaar
• mama van Mathieu, Suna en Evelyne
• partner van Yves Coucquyt
• Franse nationaliteit

• 41 jaar
• partner van Geert De Mey
• OCMW-raadslid
• lid van de raad van bestuur VMSW
• lid beheersorgaan bibliotheek
• lid algemene vergadering VIBLO Leieland
• lid hondenschool “Waak en Zie”
• lid wandelclub “ATB natuurvrienden”

• 24 jaar
• voorzitter N-VA Deinze
• zoon van Gilbert Neirynck + en Simonne Coene
• oud-leider KSA Ahoy Vinkt
• medewerker Jeugdcentrum Brieljant
• Provinciaal medewerker KSJ-KSA-VKSJ
• afgevaardigde beloften Eendracht Vinkt
• Bestuurslid Oud-leiding KSA Vinkt “De Liete”

3. Sylvie Van Assche - Claeys

4. Paul Soetaert

13. Nico De Meester

14. Awa Dao

23. Peter Broeren

24. Rita Merckx

juriste - schuldbemiddelaar

huisarts en sportarts

arbeider dakwerken

zorgkundige

manager

gepensioneerd

• 35 jaar
• papa van 3 zonen
• partner van Katja Claeys
• lid hondenschool “Waak en Zie”

• 30 jaar
• mama van Minne en Joppe
• partner van Olivier Bohez
• zus van N-VA-senator Elke Sleurs

• 40 jaar
• papa van Daan, Anouk en Emma
• partner van Leentje Sacré
• nieuwe inwoner

• 69 jaar
• mama van Veerle, Erwin en Marleen
• moemoe van Njord, Maya en Niek
• partner van Antoon De Wulf
• bestuurslid FVV

• 43 jaar
• mama van Lies
• partner van Tom Van Assche
• OCMW-raadslid
• ondervoorzitter N-VA Deinze
• ondervoorzitter buurtcomité
Oostmeersdreef

• 65 jaar
• papa van Luk en Wim
• partner van Caroline Allaeys
• gemeenteraadslid van 1989 tot 1994
• korpsarts Brandweer Deinze
van 1998 tot 2007
• lid Provinciale Commissie Dringende
Geneeskundige Hulpverlening

		

5. Piet Noë

6. Chantal Verleye

15. Hans Van Eyghen

16. Ellen Blondeel

25. Luc Corteville

26. Vicky Van der Donckt

advocaat - strafpleiter

zorgkundige en
zaakvoerster

student theologie - filosofie

studente sociaal werk

Support & Training Engineer

verpleegster

• 24 jaar
• zoon van Francine De Rycke en 		
Stephaan Van Eyghen

• 19 jaar
• dochter van Rosanne De Coster en
Kurt Blondeel
• lid actiecomité Gaversesteenweg
• lid van dartsclub “De Buckey’s”
• lid van postzegelclub “De Leiestreek”

• 51 jaar
• papa van Lennert en Sander
• partner van Hilde
• compostmeester en lesgever Vlaco
• lid cultuurraad en milieuraad
• penningmeester ouderraad
• bestuurslid Fietsersbond

• 40 jaar
• mama van Rune en Seppe
• partner van Filip Wullens

• 35 jaar
• zoon van apotheker Noë

• 42 jaar
• mama van Célien
• zelfstandig zaakvoerder duivensportcentrum DHOCA
• Hoofdsponser O.-Vl. Jeugdclub Duivensport
• bestudeert nieuw woonzorgconceptontwikkeling

7. Ronny Vermeulen

8. Luce Rassalle

17. Gauthier Colledan

18. Els Coppens

27. Eric De Neve

28. Veerle Boerjan

fitnessuitbater

huisman

marinier

ingenieur

gepensioneerd bankdirecteur

verkoopster

• 53 jaar
• papa van Jonathan
• partner van Marie-Jeanne Verbeerst
• voorzitter actiecomité Gaversesteenweg
• lid verkeerscommissie

• 45 jaar
• baasje van Triplex, hulphond

• 40 jaar
• papa van Yentl en Luca
• partner van Brenda Cornelis
• bestuurslid duikclub “De Zeeroos”

• 50 jaar
• moeke van Toon Housen
• voorzitter beheersorgaan bibliotheek
• lid oudergroep van kinderen met
handicap ”een t(e)huis na 21” in
MPI Ten Dries

• 66 jaar
• papa van Inge, Jürgen en Dieter
• opa van Simon, Tomas, Warre, Limme 		
en Wiebe
• partner van Roos
• lid beheersorgaan gemeenschapszalen
• lid VLAS

• 53 jaar
• mama van Jesse en Ken
• dochter van oud-burgemeester
Roger Boerjan
• lid erfgoedcommissie

9. Eva Therssen

10. Mathias De Graeve

19. Ingrid Herreman

20. Dirk Achtergaele

29. Geert Decaluwé

huisvrouw en studente
voortgezettte opleiding

leerkracht bouwkunde

winkelbediende

arbeider bouw

huisarts

• 27 jaar
• partner van Sophie Van Hauwaert
• zoon van Bouwbedrijf De Graeve

• 57 jaar
• mama van Kelly
• partner van Herman De Saedeleer
• lid wandelclub “ATB Natuurvrienden”
• schoonmama van N-VA Vlaams
parlementslid Matthias Diependaele

• 51 jaar
• trainer en bestuurslid hondenschool
“Waak en Zie”

• 29 jaar
• mama van Tessa en Thomas
• ledenverantwoordelijke N-VA

• 68 jaar
• gemeenteraadslid
• papa van Hein, Ben, Daan en Lien
• grootvader van 6 kleinkinderen
• partner van Micheline Van de Putte
• lid van Davidsfonds
• lid van Fietsersbond
• lid van Natuurpunt en milieufront Omer Wattez

De Deinse kandidaten voor de provincie
2. Caroline
Allaeys
6. Kurt NaertSegaert

Onze programmapunten voor verandering

Onze programmapunten voor verandering

mobiliteit voor iedereen

groen- en dierenvrienden

• Stop aan het non-beleid: N-VA kiest voor doordenken om uit de verkeers-		
knoop te geraken
• Veilige en onderhouden voet- en fietspaden met veilige fietsverbinding van
de deelgemeenten naar het centrum
• Openbaar vervoer met uitbreiding van de centrumbediening en een betere 		
verbinding van de deelgemeenten met het centrum

• Bescherming van de groene open ruimtes met respect voor de landbouw
• Een gemeentelijk energie- en milieubeleid gebaseerd op duurzaamheid
• Beter onderhouden baangrachten en bermen
• Voldoende vuilnisbakken op het openbaar domein
• Uitbouw van een hondenuitlaatdienst voor minder mobiele personen
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recht op inspraak, nood aan uitspraak

tering naar de nering

• Effectieve beleidsparticipatie voor burgers en belangengroepen
• Uitbreiding openingsuren stadsdiensten
• Blauw weer meer op straat voor meer veiligheid

• Besparen op overheidsuitgaven én tegelijkertijd slim en doordacht investeren
• De realisaties van grote projecten afwegen tegen de doelstelling om het 		
financieel evenwicht tijdens de bestuursperiode te behouden
• De schuldenlast per inwoner niet laten oplopen

sport en cultuur voor allen

• Meer sportmogelijkheden op openbare plaatsen ter bevordering van het sociaal
contact en beter communicatiebeleid om mensen te informeren over het sport
aanbod
• Samenwerking met de scholen voor het gebruik van schoolsportinfrastructuur
• Ondanks de droom van een cultureel centrum zal N-VA de realisatie hiervan
afwegen tegen de doelstelling om een financieel evenwicht te behouden
• Het architecturaal patrimonium van de stad met zorg behandelen; restauratie
en hergebruik verdienen de absolute voorkeur boven afbraak en nieuwbouw.

focus op lokale economie en ondernemen

• Werken aan het imago van Deinze en de stad meer promoten
• Een goede synergie tussen lokale winkels en winkelketens verhoogt de 		
winkelbeleving
• Steviger leegstandbeleid
• Bescherming van de lokale middenstand tegen verdringing door niet-			
handelsgebonden activiteiten

Ons volledig programma kan u lezen op www.n-va.be/deinze

kinderopvang voor en na

• Organisatie van een centraal loket kinderopvang
• Voldoende, betaalbare en flexibele kinderopvang
• Uitbreiding van sport- en vakantiekampen met voldoende opvang voor en na
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1 Sabine Vermeulen
2 Matthias Neirynck
3 Sylvie Van Assche - Claeys
4 Paul Soetaert
5 Piet Noë
6 Chantal Verleye
7 Ronny Vermeulen
8 Luce Rassalle
9 Eva Therssen
10 Mathias De Graeve
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woonbaar Deinze
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• Betaalbaar wonen voor jong en oud
• Goede dienstverlening via een intergemeentelijke woonwinkel
• Domiciliefraude wordt actief bestreden
• Een veilige leefomgeving staat centraal en wijkoverlast wordt strenger
aangepakt

sociale impact
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• Verplichte inburgering van asielzoekers en migranten is een prioriteit
• Kennis van de Nederlandse taal is de sleutel tot integratie en participatie
• Het Sociaal Huis moet af van het stigma ‘probleemhuis’ en moet de spil
zijn van het volledige sociale en welzijnsbeleid met één bevoegde schepen
• Doorvoering van een ‘gezinstoets’ en ‘anders-validetoets’ bij àlle beslissingen

!

ruimte voor jongeren en senioren

• Uitbouw van de Brieljant tot een volwaardig jeugdcentrum
• Een beter lokalenbeleid voor àlle jeugdbewegingen, ook deze uit de deelgemeenten en organisatie van een fuifbeleid
• Oprichting van een ombudsdienst voor senioren
• Inzetten op assistentiewoningen om het toenemend plaatsgebrek en het
personeelstekort in de woonzorgcentra op te vangen

14 oktober - verkiezingsdag
Op de verkiezingsdag zelf kan u in de namiddag samen met de N-VA-kandidaten de verkiezingsuitslagen
volgen in zaal Martinuskring, Kortrijksesteenweg 86. Van harte welkom!

11 Johan Rogge
12 Martien Samyn
13 Nico De Meester
14 Awa Dao
15 Hans Van Eyghen
16 Ellen Blondeel
17 Gauthier Colledan
18 Els Coppens
19 Ingrid Herreman
20 Dirk Achtergaele
21 Beatrijs Van Damme
22 Nathalie Mallard
23 Peter Broeren
24 Rita Merckx
25 Luc Corteville

www.n-va.be/deinze

De verandering begint in Deinze
N-VA in Deinze
• Deinze kan terugblikken op een mooi verleden, maar hoe zit het met de toekomst? Troeven zijn alvast de unieke ligging tussen Gent, Kortrijk en Tielt, op de
grens tussen Oost-en West-Vlaanderen, bereikbaar via weg, water en spoor en
de mooie Brielmeersen. Toch mogen we niet op onze lauweren rusten.
• De crisis treft vooral de Eurozone. Ook de lokale besturen zullen de tering naar
de nering moeten zetten en zich vooral gaan concentreren op hun kerntaken.
Besparen op overheidsuitgaven én tegelijkertijd slim en doordacht investeren is
de boodschap. Deinze heeft hier een zeer uitdagende taak voor de boeg.
• Ook op andere vlakken is er een ommezwaai nodig in de mentaliteit van het
bestuur in Deinze: durven luisteren naar 						
de mensen om werk te maken van 						
hun noden en behoeften, de mobiliteit 					
van iedereen verbeteren, echte ruimte 					
geven aan jongeren om zich uit te 						
leven op een positieve manier, 						
leegstand aanpakken in winkel-						
straten, voldoende kansen 							
geven aan mensen, verenigingen 						
lijsttrekker
en ondernemingen om mee 						
“Stem op
verantwoordelijk te zijn...

Sabine
Vermeulen

N-VA Deinze staat klaar voor 						
14 oktober
deze verandering. U ook? 			

voor N-VA!
Zo bouwen we
Ons volledig programma kan u 						
een sterke basis
lezen op www.n-va.be/deinze
voor verandering,
op alle niveaus.”

26 Vicky Van der Donckt
27 Eric De Neve
28 Veerle Boerjan

www.n-va.be/deinze

Deinze

29 Geert Decaluwé

Stemadvies
Breng uw voorkeurstem uit
op alle N-VA- kandidaten

