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Deinze

Kiezen voor verandering.
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Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit voor de
werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven niet langer
bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al actief zijn. De
N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo kunnen ook de
provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.
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GRYFFROY Andries - Melle
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ALLAEYS Caroline - Deinze
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DE MEYER Luc - Aalter
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V. U . M a t t h i a s N e i r y n c k
Oude Heirbaan 66
9800 Deinze

De verandering begint in Deinze:
5 concrete

Jeugd “De stad en haar jeugd zitten niet langer op dezelfde golﬂengte.
Er worden te weinig initiatieven ondernomen voor de jeugd om hen te
betrekken bij het stadsgebeuren. Onze jongeren staan vaak buitenspel
en worden niet gehoord. Een goede communicatie met de verenigingen
die een aanbod bieden voor de jeugd én met de jeugd zelf is het fundament voor een goede samenwerking. N-VA Deinze wil hier werk van
maken!
maken!” – Matthias Neirynck

De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober
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DETAILLEUR
Linda - Zultevan de
een zoglobaal
project
met in
een
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NAERT-SEGAERT Kurt - Deinze

1. Provinciebestuur:
vereenvoudigen en afslanken
U vindt
in ons verkiezingsprogramma
de uitgangspunten van dit globaal project. Met rechtlijnigheid, eensgezindminder taken.
moetkandidaten
dus efﬁciënterhun
en goedkoper.
heidHet
enprovinciebestuur
respect voor krijgt
de burger
willenHetonze
opdracht realiseren tijdens
de komende zes jaar.
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ROBERT Dirk - Lochristi
Belastingen moeten omlaag.

Het 2.N-VA
programma
u lezen op www.n-va.be/deinze
Economie:
welvaartkan
en leefbaarheid
De streekontwikkeling stimuleren en verwaarloosde, onderbenutte gronden opnieuw
duurzaam ontwikkelen.
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APER Steven - Moerbeke-Waas

3. Toerisme: ontspannen en ondernemen
In samenwerking met de gemeenten en de ondernemers de Oost-Vlaamse toeristische
troeven promoten.
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PAELINCK Eva - Lochristi
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CROO Caroline - Melle
Op 14
oktober
zijn
het
ook
PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN.
4. Ruimtelijke ordening: functies verzoenen
Een goed
evenwicht
vinden tussen open ruimte
natuur, woonzones, bedrijventerreinen
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DE VIS Rik - Merelbeke
Steun
onze
kandidaten
uitenDeinze!
en landbouwgebied.

5. Kleinere gemeenten: ondersteunen
Met gerichte acties de kleinere gemeenten ondersteunen met opleiding, informatisering,
enz.

Caroline Allaeys
plaats 2

www.n-va.be/deinze
Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be.

A

lijsttrekker

“Stem op 14 oktober
voor N-VA!
Zo bouwen we een
sterke basis voor
verandering, op alle
niveaus.”

De veranderingen die N-VA in dit land
wil realiseren, wil N-VA ook in Deinze
doortrekken. Daar ligt voor ons de
uitdaging. Wij willen op 14 oktober in
Deinze een stevige basis leggen voor
verandering, met een duidelijke visie en
een focus op de toekomst.

Kurt Naert-Segaert
Geef deze N-VA-kandidaten
zijn de kandidaten
op
oktober uw stem.”
uit14Deinze

plaats 6

Sabine
Vermeulen

C

Andries Gryffroy
Lijsttrekker

Niet voor niks is onze slogan:
De verandering begint in Deinze.”

Mobiliteit “Een concrete langetermijnvisie dringt zich op na 25 jaar
non-beleid op dit vlak. Het bestuur moet harder op tafel kloppen bij
de hogere overheid en werk maken van een betere doorstroming
van het verkeer. De piste van een ringweg wordt onvermijdelijk.”
– Sylvie Van Assche - Claeys

Fiscaliteit ““De stad moet zich organiseren volgens de principes van de
vrije markt en haar werking meer afstemmen op de ordening van een
privaat bedrijf. Deinze moet streven naar de grootst mogelijke efﬁciëntie, effectiviteit en zuinigheid. Als men alle voorgenomen projecten wil
realiseren zal de schuldgraad teveel toenemen, waarvoor de Deinzenaar
uiteindelijk ﬁnancieel zal opdraaien.” – Paul Soetaert

T

“Ik hoop op een toekomst met drie
beleidsniveaus: gemeenten, Vlaanderen
en Europa. Een goed werkend Deinze is
hierin een hoeksteen voor een efﬁcient
beleid.

“De N-VA kiest voor verandering.
In uw gemeente, maar ook in uw
provincie. Met krachtige en
Caroline rechtlijnige
Allaeys enkandidaten.

Bart De Wever
Kurt Naert-Segaert
Algemeen voorzitter N-VA

De
kracht
van
veranderi
ng

A C T I E punten
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Lokale economie “Een goede synergie tussen lokale economie en
winkelketens verhoogt de winkelbeleving en stimuleert de lokale
economie. Men moet vermijden dat de dienstverlenende sector de
toplocaties voor de middenstand wegkaapt en een steviger leegstandbeleid is nodig. N-VA Deinze pleit ervoor om de te korte gratis
parkeertijd in winkelstraten te verlengen tot 30 min.” – Piet Noë
Senioren “N-VA Deinze pleit voor een eigen ombudsdienst voor de
senioren in samenwerking met de Stedelijke Adviesraad voor Senioren.
Deze dienst mag niet in de eerste plaats een klachtendienst zijn, maar
wel een servicepunt waar de senior advies en hulp kan krijgen voor de
meest diverse problemen van zijn dagelijks leven.” – Geert Decaluwé

1. Sabine
Vermeulen
41 jaar
provinciaal coördinator N-VA
raad van bestuur VMSW
OCMW-raadslid

6. Chantal
Verleye
42 jaar
zorgkundige
en zaakvoerster

2. Matthias
Neirynck
24 jaar
leerkracht geschiedenisgodsdienst
voorzitter N-VA Deinze

7. Ronny
Vermeulen
53 jaar
ﬁtnessuitbater
voorzitter “actiecomité
Gaversesteenweg”

3. Sylvie
Van Assche-Claeys
43 jaar
juriste
ondervoorzitter N-VA Deinze
OCMW-raadslid

8. Luce
Rassalle
45 jaar
huisman

4. Paul
Soetaert

5. Piet
Noë

65 jaar
huisarts-sportarts
gemeenteraadslid (1989 - 1994)
korpsarts Brandweer Deinze

35 jaar
advocaat - strafpleiter

(1998-2007)

10. Mathias
De Graeve

9. Eva
Therssen

29 Deinse Vlamingen
Deze 29 Deinse N-VA-kandidaten
weerspiegelen de diversiteit
van onze stad, maar zijn ook
de vertaling van onze visie en
competentie. De kracht van
verandering is hun drijfveer.

27 jaar
leerkracht bouwkunde

29 jaar
huisvrouw
studente voortgezette
opleiding

1 Sabine Vermeulen
2 Matthias Neirynck
3 Sylvie Van Assche - Claeys

11. Johan
Rogge
46 jaar
arbeider voeding
jeugdwerking “SpartaPetegem”

12. Martine
Samyn
65 jaar
zelfstandige

13. Nico
De Meester
35 jaar
arbeider dakwerken

14. Awa
Dao

15. Hans
Van Eyghen

30 jaar
zorgkundige

24 jaar
student
theologie -ﬁlosoﬁe

4 Paul Soetaert
5 Piet Noë
6 Chantal Verleye
7 Ronny Vermeulen
8 Luce Rassalle
9 Eva Therssen
10 Mathias De Graeve

16. Ellen
Blondeel
19 jaar
studente sociaal werk

17. Gauthier
Colledan
40 jaar
militair
bestuurslid duikclub
“Zeeroos”

18. Els
Coppens
50 jaar
ingenieur
voorzitter beheersorgaan
bibliotheek

20. Dirk
Achtergaele

19. Ingrid
Herreman

51 jaar
arbeider bouw
bestuurslid hondenschool
“Waak en Zie”

57 jaar
winkelbediende

11 Johan Rogge
12 Martine Samyn
13 Nico De Meester
14 Awa Dao
15 Hans Van Eyghen
16 Ellen Blondeel
17 Gauthier Colledan

21. Beatrijs
Van Damme
33 jaar
business developer

22. Nathalie
Mallard
42 jaar
huisvrouw

23. Peter
Broeren
40 jaar
manager

24. Rita
Merckx

25. Luc
Corteville

69 jaar
gepensioneerde

50 jaar
bediende en compostmeester
bestuurslid ouderraad
“olv basisschool”
bestuurslid ﬁetsersbond

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

26. Vicky
Van der Donckt
40 jaar
verpleegster

De kracht van verandering

27. Eric
De Neve
66 jaar
gepensioneerde

28. Veerle
Boerjan
53 jaar
verkoopster
Leeftijd • Functie

29. Geert
Decaluwé
68 jaar
huisarts
gemeenteraadslid

26 Vicky Van der Donckt

Meer info over onze
kandidaten kan je vinden op
www.n-va.be/deinze

De verandering begint in Deinze

27 Eric De Neve
28 Veerle Boerjan
29 Geert Decaluwé

