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DEINZE
Senator Sabine

HALLO, MET DE SNEEUWTELEFOON?
Sinds 2010 vraagt N-VA Deinze om een
sneeuwtelefoon te installeren. Na twee jaar
wachten, veel loze beloftes en zonder
concrete beleidsdaden diende de N-VA
opnieuw een voorstel in: we gaven het
schepencollege de opdracht om deze
sneeuwtelefoon eindelijk en definitief in te
richten. Maar CD&V en Open Vld ketsten
het voorstel af.

V.U.: Matthias Neirynck - Oude Heribaan 66 - 980 Deinze - deinze@n-va.be

HET N-VA-VOORSTEL
Na een jaar regering-Di Rupo is het
tijd om te evalueren. Wie heeft het bij
het rechte eind? Is dat de N-VA die
beweerde dat er met deze regering
niet de nodige hervormingen zouden
komen? Dat dit de regering van het
status quo zou zijn en dat de
Vlamingen er bekaaid vanaf zouden
komen? Of zijn het de traditionele
partijen die beweerden dat dit een
hervormingsregering zou worden en
dat de onderhandelde
staatshervorming de Vlamingen veel
meer autonomie zou geven?
De Vlamingen werden van bij de start
in de zak gestoken. De traditionele
Vlaamse partijen zijn toegetreden tot
een Vlaamse minderheidsregering
met een almachtige PS die hen in
haar wurggreep houdt. CD&V en
Open Vld doen amechtige pogingen
om te proberen uit te pakken met wat
de PS hen maximaal gunt. De politiek
van het hoogst haalbare.
De N-VA weigert zich hierbij neer te
leggen en biedt in 2014 een
confederaal model aan. In 2014 moet
de Copernicaanse omwenteling er
eindelijk komen, waarbij de deelstaten
maximale autonomie krijgen.

www.n-va.be/deinze

Voor ouderen en minder mobiele, zorgbehoevende mensen is het verplicht ruimen van
winterse neerslag op het voetpad vaak een probleem. Soms hebben zij niet het geluk
hiervoor een beroep te kunnen doen op buren, vrienden of familie, wat nog altijd de meest
aangewezen aanpak is en blijft.
Een sneeuwtelefoon kan voor die mensen een welgekomen hulp zijn en de veiligheid voor
de voetgangers in alle weersomstandigheden garanderen. Via de sneeuwtelefoon kan
men de noodzakelijke hulp vragen voor het ruimen van hun voetpad. Deze nieuwe
dienstverlening hoeft niet gratis te zijn.

AFGEKEURD OP GEMEENTERAAD, GOED BEVONDEN OP FACEBOOK
CD&V en Open Vld wensten echter hun goedkeuring niet te geven aan het voorstel, terwijl
alle andere partijen voor stemden. Het valt de meerderheidspartijen blijkbaar moeilijk om
een degelijk punt van de oppositie goed te keuren. Onder het motto ‘vooral niet laten
blijken dat we het een goed voorstel vinden’ werd het afgeketst.
En wat lezen we diezelfde week op de Facebook-pagina van de schepen van openbare
werken, die ook het voorstel wegstemde? “Tegen volgende winter zal een sneeuwdienst
aanwezig zijn om ouderen te helpen bij het vrijmaken van het voetpad. Hiervoor zal een
retributiereglement opgemaakt worden, zoals in een aantal andere steden.”
De N-VA haalt dan toch haar slag thuis! Wie de sneeuwtelefoonpluim op zijn hoed zal
steken, zal ons een zorg wezen. De N-VA streeft naar het algemeen belang van de
Deinzenaars en naar de installatie van een sneeuwtelefoon!

Uitnodiging aperitiefgesprek

Hoe moet het verder met ons asielen migratiebeleid?
met Sarah Smeyers

zondag 17 maart - 10.30 uur - Zaal De Engel,
Leernsesteenweg 250, Deinze
IEDEREEN WELKOM – GRATIS TOEGANG

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Leden in de kijker
Peter Broeren
Samen met zijn vrouw Leentje en drie kindjes woont Peter
sinds 2009 in Deinze. In 2012 stond hij als kandidaat op de
lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. De aanloop en
het hele gebeuren rond de gemeenteraadsverkiezingen
hebben zijn engagement voor de N-VA alleen maar groter
gemaakt.
Peter zet zich graag in voor de N-VA en wil werken aan
dat wat belangrijk is voor de Deinzenaar.
Peter: “Loyaliteit is voor mij heel belangrijk. Samen
werken aan een groter geheel is en blijft de boodschap,
ook wanneer het minder gaat. N-VA Deinze is een knap
geheel, zeer divers en vooral een hardwerkend team. Ik
ben oprecht fier om hier deel van uit te maken.”
N-VA-leden PETER BROEREN en TOM BRACQUEZ
werken als vrienden aan de kracht van
verandering in Deinze.

Tom Bracquez
Net als Peter is Tom een nieuwe inwoner van Deinze. Hij
woont sinds 2008 in Deinze, samen met zijn vrouw Ngoc
Mai en zoontje Jamie. Tom is bestuurslid vanaf het prille
begin van N-VA Deinze. Hij is verantwoordelijk voor de
communicatie van de afdeling.

Vriendschap

Tom: “Volop in de schijnwerpers staan is niet mijn
favoriete ding, maar er zijn ook veel werkende handen
achter de schermen nodig. Daarvoor zet ik graag mijn
beste beentje voor. N-VA Deinze werkt hard aan de kracht
van verandering in een vriendschappelijke sfeer.”

Dankzij N-VA Deinze is er tussen Peter en Tom een hechte
vriendschap ontstaan. “We hebben in elkaar de ideale
politieke gesprekspartners gevonden. Ook naar N-VAactiviteiten buiten Deinze gaan we dikwijls samen op
stap. Het is een mooi bewijs dat de N-VA meer is dan een
gewone politieke partij!”

Jong N-VA in expansie
De N-VA is de partij met het grootste aantal jonge
leden. Eind 2012 waren meer dan 4 000 leden jonger dan
30 jaar.
Niet alleen de N-VA-afdeling draait op volle toeren, maar
ook onze jongerenafdeling is sterk uitgebreid. Jong N-VA
Deinze betrekt de jongeren via een mix van ludieke en
inhoudelijke activiteiten bij het lokale bestuur.

Om de groei van Jong N-VA te concretiseren worden er
bestuursverkiezingen georganiseerd op vrijdag 15 maart
om 19 uur in Huize Malpertuis, Hermeleinestraat,
Deinze-Schave. Dan worden een jongerenvoorzitter,
penningmeester, secretaris en andere bestuursleden
gekozen.

Alle N-VA-leden, jonger dan 30 jaar, kunnen zich
kandidaat stellen voor een van deze
functies en krijgen hiervoor
Matthias Neirynck, Hans Van Eyghen, Ellen Blondeel en Mathias De Graeve
zijn alvast van de partij op de bestuursverkiezingen van Jong-N-VA!
binnenkort een brief in de bus met
meer uitleg.
Ben je nog geen lid, maar heb je wel
interesse in Jong N-VA? Uiteraard
ben je ook welkom! Hopelijk tot dan!
Geïnteresseerd? Meer informatie
nodig? Eén adres:
hansvaneyghen@n-va.be

deinze@n-va.be

Fietspad Guido Gezellelaan krijgt buis op rapport
Het nieuwe fietspad in de Guido
Gezellelaan is bijna klaar. Luc
Corteville maakte samen met de
N-VA-werkgroep Mobiliteit de
kritische evaluatie.
Tijdens de evaluatieperiode werd de
aangelegde fietssuggestiestrook plots
toch nog een fietspad. Onderbroken
witte geschilderde lijnen op de pas
aangelegde spiksplinternieuwe

klinkers moeten de naam fietspad nu
eer aandoen. Een goede zaak, want
nu mogen auto’s niet meer parkeren
op het fietspad, wat in het geval van
een fietssuggestiestrook wel mag.
Maar volgens de huidige regelgeving
is het fietspad veel te smal.
Wat de fietsveiligheid betreft, is de
conflictmogelijkheid aan de
passagierskant van geparkeerde

wagens veel groter geworden. Voor
fietsers is er geen uitwijkmogelijkheid
meer bij onverwachte obstakels. De
enige optie is zich op het voetpad te
werpen.
Ons rapport is niet fraai: het
fietspad is gebuisd! Ons
gemeenteraadslid Paul Soetaert
bracht de gebuisde punten reeds ter
sprake op de gemeenteraad.
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Autobestuurders komende van de Gentstraat die de Oostmeerdreef willen inslaan,
zien de fietsers die ook op deze plaats op de rijweg moeten komen, bijna niet
opduiken vanachter de geparkeerde wagens.
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Bij het oversteken belemmeren geparkeerde wagens aan de overkant de
toegang tot het overliggende fietspad. Dit probleem stelt zich zowel aan de
kruising met de Oostmeersdreef als aan de Kalkhofstraat.

Het te smalle fietspad is heel moeilijk toegankelijk met een fietskar.
Je kan er nog net tussen, mits je met het rechterwiel van de fietskar in de goot rijdt.
De kans om met je fietskar een auto te beschadigen is groot.
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De geschilderde witte fietspadlijnen stoppen plots aan de Oostmeersdreef en de
Kalkofstraat. Misschien was de pot verf op? Bij navraag werd ons gemeld dat het
fietspad nog niet af is. Ja, dat zien we ook! Misschien is dit euvel ondertussen
verholpen bij het ter perse gaan van dit huis-aan-huis-blad?

Valentijn op de markt
Tijdens het Valentijnsweekend deelde de N-VA
chocolaatjes uit op de wekelijkse markt van Deinze en
Petegem. De actie stond in het teken van de trouwe
marktbezoeker. “Iedereen die door weer en wind de
markt bezoekt, kreeg van ons een zoete attentie”, aldus
gemeenteraadslid en voorzitter Matthias Neirynck.
“Hiermee willen we de markt als handelsplaats, maar
ook als sociale ontmoetingsplaats promoten.”

Ronny Vermeulen, Eric De Neve en
Mathias De Graeve delen valentijns-chocolaatjes
uit op de markt van Petegem.

www.n-va.be/deinze

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.
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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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