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DEINZE
STADSBESTUUR WEIGERT N-VA-VOORSTEL REGLEMENT VOOR
PARKEERPLAATSEN BIJ NIEUWBOUWPROJECTEN
Het parkeer-en garagebeleid behoort volledig tot de
gemeentelijke bevoegdheid en het is dus aan de gemeente
om een reglement op te stellen die verplichtingen oplegt voor
een zeker aantal parkeerplaatsen op privéterrein.
De N-VA diende daarom een raadsbesluit in om het stadsbestuur de opdracht te geven een reglement voor parkeerplaatsen
bij bouwprojecten voor meergezinswoningen op te stellen. Het
stadsbestuur weigerde hierop in te gaan.

N-VA Deinze wenst u een vrolijk
kerstfeest en een gezond 2014
Kom samen met de N-VA klinken
op het nieuwe jaar!

Van harte welkom op onze
nieuwjaarsreceptie

V.U.: Peter Broeren - Karel Picqeélaan 69 - 9800 Deinze - deinze@n-va.be
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Senator en gemeenteraadslid Sabine Vermeulen: “Op de hoek
van de Guido Gezellelaan/Oostmeersdreef was een bouwproject gepland met 11 wooneenheden zonder ook maar één parkeerplaats. En dit
terwijl parkeren daar nu al een groot probleem is. Onlangs werd deze bouwaanvraag omwille van het protest van de buurtbewoners en de N-VA afgekeurd. Een goede zaak, maar daarmee houdt het niet op! Projecten moeten de
verplichting krijgen om een minimum aantal parkeerplaatsen of garages te
voorzien. Het is aan het stadsbestuur om dit reglement op te maken, wat tot nu
toe nog niet is gebeurd.
Bouwpromotoren streven naar winstmaximalisatie en steken zich soms weg
achter technische onhaalbaarheid om geen parkeerplaatsen te ontwikkelen in
het project. Maar men mag niet alle negatieve consequenties afwentelen op de
openbare ruimte en de omwonende bewoners aan hun lot overlaten met plotseling bijkomende parkeerdruk. De gemeente moet hier zijn verantwoordelijkheid nemen en een dergelijk reglement is het geschikte instrument om dit te
verwezenlijken.”
Met een reglement zou ook een einde komen aan de willekeur die nu heerst.
De ene bouwpromotor moet nu parkeerplaatsen voorzien, de andere moet helemaal niets. Dit kan men geen goed beleid noemen.
Bezoek deze website, want verkeersveiligheid is van levensbelang voor de burger. Daarom lanceerde de N-VA de
website www.veiligverkeerdeinze.be Het
bijzondere aan deze website is dat men
niet alleen problemen kan aankaarten,
maar ook kan stemmen over welke problemen de meeste aandacht verdienen.
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In Deinze springt men niet zuinig om met uw belastingcenten
In 2009 werd een Londense architect
aangesteld voor de bouw van het
nieuw administratief centrum.
Een eerder contract met een Deinse
architect, aangesteld voor de verbouwing van het huidige stadhuis, werd
stopgezet. Met een boete van meer
dan 139 000 euro voor contractbreuk
tot gevolg. Samen met eerder
betaalde vergoedingen loopt de
totale verspilling op tot meer dan
210 000 euro.

Beslissing duurt 1 jaar
In december 2011 waren de plannen

voor het nieuw administratief
centrum klaar en werden voor 16,5
miljoen euro aanbestedingen gepubliceerd. Vele firma’s wensten dit lucratieve contract binnen te halen en ze
kregen 7 weken tijd om hun offerte in
te dienen. Waarna het stadsbestuur
en de architect er doodleuk een vol
jaar over deden om tot een besluit te
komen.

Valse start
Uiteindelijk komt de firma Strabag
Belgium als beste uit de vergelijking
en krijgt het bouwcontract in septem-

ber toegewezen. De inkt van dit besluit is nog niet droog of een concurrent vraagt de schorsing aan van dit
besluit bij de Raad Van State. De eerste steenlegging van het nieuwe
stadhuis kent al een valse start!

Blunder
Dit doet ons denken aan de miskleun
bij de aanbesteding van de renovatiewerken van de Palaestra. Ook daar
had men zijn huiswerk niet goed
gemaakt bij de gunning: een blunder
waardoor de stad een boete van
96 175 euro moest betalen.

Stadsbestuur: wel borg voor lening SK Deinze, maar liever geen audit
In 2010 vroeg de N-VA reeds om een audit te laten
maken van het bestuur van voetbalclub SK Deinze.
Deze vraag werd toen gesteld naar aanleiding van de
moeilijkheden die opdoken na de renovatie van de
jeugdkleedkamers en flink oplopende meerkosten.

Bekommernis
Vooral uit bekommernis voor de toekomst van de voetbalclub en omdat stad Deinze de laatste jaren flinke sommen
geld heeft toegeschoven, vindt de N-VA dat het hoog tijd
is om op zoek te gaan naar de oorzaak van financiële en
andere moeilijkheden.

Om de grote financiële inspanningen van de stad Deinze
zoveel mogelijk te laten renderen, had men in 2010 al
maatregelen moeten treffen. Om de huidige situatie
grondig te kennen, om de nodige voorzorgsmaatregelen
te nemen en om de nodige correcties aan te brengen,
vroeg de N-VA op de gemeenteraad opnieuw naar een
externe audit.

Nog eens 250 000 euro
Het stadsbestuur weigerde en stelde zich daarentegen
opnieuw borg voor een lening van 250 000 euro voor SK
Deinze.

FEESTACTIVITEITEN MET N-VA DEINZE
3de N-VA-spaghettizwier was mooi succes
Een afgeladen volle
zaal maakte van de
derde N-VA spaghettizwier een echte
voltreffer.
Een grote dank aan alle
sympathisanten!

N-VA Deinze vierde tinnen jubileum
N-VA Deinze vierde haar 10-jarig jubileum! Tijdens het feest werd oud-voorzitter Eric De Neve, N-VA-militant
van het eerste uur, gelauwerd voor zijn jarenlange inzet. De afdeling trakteerde alle sympathisanten op een frietjesmaaltijd.
Voorzitter Peter Broeren: “De afdeling is sterk gegroeid en wij doen er alles aan om de stem van de
Deinzenaar te laten horen. N-VA Deinze heeft ambitie
en enthousiasme voor de toekomst. Via verschillende
werkgroepen en onze 8 mandatarissen staan we sterk
in onze schoenen. We zijn klaar om er nog eens tien
jaar bij te doen.”

deinze@n-va.be

Bijen zijn geen bijzaak!
Imkers en natuurbeschermers luiden de alarmklok alsmaar luider. De bijenpopulatie in Vlaanderen neemt onrustwekkend af
en daarom trekt ook de N-VA aan de alarmbel.
De N-VA vroeg aan de stad om nog meer maatregelen te treffen
om de bijenpopulatie te beschermen en dienden een raadsbesluit in met de vraag tot opstelling van een actieplan ‘een bijenvriendelijke stad’.
Ongeveer 70 procent van ons voedsel komt voort van de bevruchting van planten en bloemen door bijen. Als de bijen wegvallen dan komt onze voedselvoorziening en het ecologisch
systeem, in gevaar. De N-VA heeft oog voor de realisaties van de stad, maar stelde nog acht bijkomende acties voor om
de problematiek beter kenbaar te maken bij de inwoners van Deinze.
“Ik denk in de eerste plaats aan een zaai- en plantactie met bijenvriendelijk bloemen. Er kunnen ook nog bijkomende
bijenhotels geplaatst worden in een van onze parken. Deze bijenhotels zijn een ideale opdracht om door lokale scholen
te laten bouwen. Een bijenvriendelijk bermbeheer en onkruidbeleid zijn ook van belang. In parken of op bermen kunnen zones geselecteerd worden om in te zaaien en minder te maaien. Voorts kan ook het gebruik van pesticiden verder
ingedijkt worden. Dit alles aangevuld met een communicatiecampagne rond het nieuwe bijenvriendelijke beleid”,
aldus N-VA-gemeenteraadslid Matthias Neirynck.
Het stadsbestuur steunde het voorstel van de N-VA niet, maar de N-VA laat de bijen niet in de steek. De voorbije
weken deelden we 1 500 bloembollen van de bonte krokus uit, een absolute favoriet van de bijen.

Deinze: de stad van nieuwe plannen....

De kledingskastjes van Palaestra

Het stadsbestuur trekt 90 000 euro uit voor de opmaak
van opnieuw een strategisch commercieel plan.

“De nieuwe kledingkastjes in het zwembad zijn te
klein”, kaartte Sabine Vermeulen aan tijdens de vergadering van het AGB. “Schoenen worden hierdoor op
de grond gezet en tassen blijven dikwijls in de gang
staan. Er werden zelfs al enkele diefstallen gemeld. En
met de wintermaanden zal het er niet beter op worden: een rugzak, bovenkleding, winterjas en laarzen
krijg je onmogelijk in zo’n klein kastje.”

Nochtans heeft Deinze al zo’n plan: dat werd in 2010
afgeleverd door twee Gentse studenten die over de
handel in Deinze hun masterproef maakten.
Toen werd dit plan door het stadsbestuur enthousiast
onthaald. Het stadsbestuur kondigde zelfs aan dat
Deinze eindelijk werk kon maken van de aanpak van
de problemen waarmee onze lokale economie geconfronteerd wordt en van meer ‘fun in de winkelstraten’.
Maar het plan bleef in de koelkast liggen; net zoals
men ook deed met het mobiliteitsplan van 2006.

De schepen van Sport gaf toe dat er bij de keuze van
de lockers een fout werd gemaakt. Hij beloofde te
bekijken of er een oplossing kan gevonden worden.

Het stadsbestuur kiest er blijkbaar meermaals voor om
dure plannen op te maken, te negeren en opnieuw belastinggeld uit te trekken voor een nieuw plan.
De N-VA vindt dat het stadsbestuur een stap achteruit
zet. “Het bestaande plan is nog steeds actueel en de
aangekaarte problemen zijn nog steeds dezelfde. Met
die 90 000 euro neemt men beter echte handelskernversterkende maatregelen. Dat is pas een stap vooruit
zetten. Voor onze lokale economie wordt het nu
opnieuw langer wachten op een duidelijke visie en een
echte aanpak”, besluit N-VA-gemeenteraadslid Sabine
Vermeulen.

www.n-va.be/deinze

Zwemmende studenten komen
met de fiets en hebben vaak ook
hun schooltas mee.
De lockers zitten al voor drie vierde
gevuld met hun tas. Kleding krijg je
er nog net bij gepropt, maar
schoenen of tassen blijven dikwijls
op de vloer staan. Er werden al
diverse diefstallen gemeld.

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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