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3de N-VA
SNEUKELWANDELING
Op zondag 7 juli vindt
opnieuw de N-VAsneukelwandeltocht plaats!
Start tussen 14.00 en 15.30 uur.
Startplaats: Kantine hondenschool Antoon Van Paryspad (naast parking
Martinuskerk)

V.U.: Peter Broeren, Karel Picquélaan 69, 9800 Deinze

Je kan nu reeds inschrijven!
• 10 euro voor volwassenen
• 5 euro voor kind van 5 tot 12 jaar
• gratis voor kind jonger dan 5 jaar
Stort op rekeningnummer
BE67 6718 8317 6987
met vermelding van naam,
telefoon en aantal ingeschrevenen
en stuur ook een mail met je
inschrijving naar deinze@n-va.be.
MEER INFO?
Bel 0479 08 31 62
oeren
voorzitter Peter Br

N-VA TEGEN VERKOOP PASTORIE VINKT
De meerderheid besliste in februari om de pastorie van Vinkt openbaar te
verkopen. De volledige oppositie verzette zich, ook de N-VA.

PUBLIEKE FUNCTIE KRIJGT GEEN KANS

“De pastorie behoort tot het dorpspatrimonium van Vinkt en is in de ogen van alle
Vinktenaren een belangrijk element in de dorpskern. Door dit gebouw openbaar
te verkopen stelt men zich, indien er geen voorwaarden gekoppeld worden aan
de verkoop, bloot aan het gevaar dat de authenticiteit van het gebouw verloren zal
gaan wanneer er een renovatie zal plaatsvinden.”, zegt gemeenteraadslid Matthias
Neirynck. “Denk maar aan de pastorie van Grammene; die heeft een zodanige
metamorfose ondergaan dat het zijn
ziel en patrimoniaal belang volledig
heeft verloren.”
Het rijke sociale leven in Vinkt kan
een gebouw als de pastorie goed
gebruiken. Als vergaderlocatie,
als ruimte voor kinderopvang, als
jeugdhuis,… De KSA, de Liete, de
Okra, het Feestcomité, de KVLV en
nog andere organisaties kunnen
gebruik maken van de pastorie.
N-VA-gemeenteraadslid Matthias Neirynck aan de
De pastorie met grote tuin is een
pastorie van Vinkt.
ideale locatie om het tekort van
kinderopvang op lange termijn op
te lossen. De tuin kan overigens ook voor tal van andere evenementen gebruikt
worden en kan ook als speeldomein worden ingezet. Jammer dat het stadsbestuur
deze piste niet in overweging neemt.

PATRIMONIUM VAN GELD

Ons tweede argument tegen de verkoop is de bescherming van het
dorpspatrimonium. De dorpskern van Vinkt is op korte tijd onderhavig aan
grote veranderingen, het is ook de rol van de stad om een deel van het oude
centrum te bewaren. Bovendien moet het stadsbestuur dringend een grondige
en toekomstgerichte visie ontwikkelen betreffende het patrimoniumbeheer in
Deinze. Het bestuur gaat een langetermijnsvisie over erfgoed grotendeels uit de
weg.
We crëeren een grote kans dat we ons erfgoed verliezen nog voor we het kunnen
beschermen. Is Deinze op weg naar een “patrimonium van geld”? Al het erfgoed
verkopen om nieuwe prestigeprojecten te kunnen financieren?

www.n-va.be/deinze

Peter Broeren, nieuwe voorzitter van N-VA Deinze

Deinzenaars krijgen geen spreektijd op gemeenteraad

Wie is Peter Broeren, de man die de N-VA zal leiden met een fris gedachtegoed en
positief ingestelde oppositie naar de volgende verkiezingen?

N-VA Deinze lanceerde het voorstel om een
vragenhalfuurtje in te richten om de Deinzenaars de
kans te geven om vragen te stellen aan de raadsleden.
In sommige gemeenten (vb. Evergem) kunnen de
inwoners het woord nemen op de gemeenteraad
en commissievergaderingen. In Deinze moet het
aanwezige publiek in stilte aanwezig zijn.

Peter werd geboren in 1972 en komt uit een warm gezin uit Deurne, dat
destijds werd geleid door de Belgicistische en socialistische burgemeester
en Vlaamshater Jos Van Eynde. Na zijn studies kwam hij vlug tot het
besef dat hij een alternatief zocht in de politiek. Hij veranderde zijn stemgedrag, tegen de wil van zijn ouders in. De definitieve stap naar de N-VA
werd gezet.

EEN MUST

Peter is gehuwd met Leentje, kwam in Deinze wonen en is ondertussen
de fiere papa van tweeling Anouk en Daan en van kleine Emma. Al vlug
stelt Peter vast dat er nog veel werk aan de winkel is. “De tering naar de
nering zetten is een van de hoofdbekommernissen en de voorwaarden om met het geld van de burger creatief om te
gaan”, aldus Peter.
Als je Peter aan het woord laat, drukt hij het kort en krachtig uit: “Ik ben kritisch maar geef niet zomaar kritiek. Luisteren naar de burger is een dwingende vereiste. We moeten ervoor zorgen dat het stadsbestuur niet in slaap valt. Het
is geen overbodige luxe om de burger meer te betrekken. We betreuren dan ook dat ons inititiatief voor het inrichten
van een vragenhalfuurtje werd weggestemd door de meerderheid. Maar met de diverse N-VA-werkgroepen binnen
ons bestuur willen we toch de stem van de fiere Deinsenaar niet verloren laten gaan.”
Peter is intussen genesteld in de stad van Canteclaer. Hij is vastberaden om samen met het vernieuwde N-VA-bestuur
sociale, leefbare en middenstandsvriendelijke standpunten te verdedigen voor de Deinzenaars.

Asiel- en migratiecijfers
Na de verkiezingen in 2010 zette de N-VA alle
middelen in om de snelbelgwet af te schaffen en
de wet op de gezinshereniging te herschrijven. Via
compromissen vond de N-VA een meerderheid om
deze wetten alvast strenger te maken.

België is hét asielland van Europa: België
heeft bijna 5 keer meer asielzoekers dan het
Europees gemiddelde.

Door de aanpassing van deze wetten is het aantal
asielaanvragen gedaald met 4 000 op 1 jaar tijd.

België levert het grootste aantal verblijfsvergunningen af aan nieuwkomers: 18 %
tegenover het Europees gemiddelde van 1
%.

Als binnenkort de traditionele partijen triomfantelijk
de daling van het aantal asielzoekers meedelen dan
is dit in de eerste plaats de verdienste van de N-VA!

Sinds Verhofstadt in 2000 de snelbelgwet
invoerde werden ondertussen
600 000 vreemdelingen geregulariseerd.

VIJF MINUTEN

De bedoeling van het verlenen van spreektijd is niet
zozeer het uitlokken van standpunten, maar heeft
eerder een informatieve waarde of het aankaarten
van problemen. Het voorstel van de N-VA voorziet een
spreektijd van vijf minuten per spreker.

GEMISTE KANS

Participatie door de Deinzenaar blijft de randvoorwaarde
voor een geslaagd project en beleid. De N-VA betreurt dat
de meerderheid dit voorstel niet wil steunen. Des te meer
omdat ze in hun verkiezingsprogramma participatie
hoog in het vaandel droegen en zelfs een schepen voor
Participatie aanstelden.
Opnieuw een gemiste kans om de burger meer te
betrekken.

Onteigeningen Tolpoortstraat zijn geen aprilgrap
Sinds 2009 is er sprake van om de kop van de Tolpoortstraat te onteigenen in het kader van de stadskernhernieuwing
en om op de site van de Molens van Deinze twee parkzones aan te leggen. Het stadsbestuur koopt geleidelijk aan de
huizen op.

Lees meer in het boek
van Sarah Smeyers en
Theo Francken.
www.landzondergrens.be

N-VA stuurt Deinze naar het Huis van het Nederlands
Gemeenteraadslid Sabine Vermeulen las in een verslag van het schepencollege dat Deinze niet zou toetreden tot de
Algemene Vergadering van het Huis van het Nederlands. Een opmerkelijke vaststelling, want een van de loketten van
het Huis van het Nederlands is in Deinze gevestigd. De N-VA vindt een betrokkenheid van het gemeentebestuur dan
ook absoluut gewenst.
Op vraag van Sabine Vermeulen waarom Deinze niet zou deelnemen aan de Algemene Vergadering moest het
schepencollege het antwoord schuldig blijven. Ze beloofde op de raad van maart te zullen antwoorden. En toen kwam
de aap uit de mouw: de schepen van Sociale Zaken merkte op dat het aan haar aandacht was ontsnapt en ze loodste
nadien het agendapunt alsnog snel door de gemeenteraad.
Een dankjewel kon er van de meerderheid niet af. We kloppen ons zelf dan maar op de borst. Het was neergeschreven
in een verslag en toch zogezegd aan de aandacht ontsnapt ... maar niet aan de aandacht van de N-VA!
Het Huis van het Nederlands is een centraal punt waar informatie wordt verstrekt over Nederlands als tweede taal en waar
men ook terecht kan voor een inschrijving in een cursus Nederlands. Een basiscursus Nederlands als tweede taal maakt deel uit
van het primair inburgeringstraject.

deinze@n-va.be

“Participatie van de Deinzenaars is een must”,
zegt gemeenteraadslid Sabine Vermeulen, “Het is
belangrijk dat de bevolking op een actieve manier
betrokken wordt bij de beleidsvorming. Deinze
probeert al deels een participatie vanuit het beleid
voorop te stellen, maar dit voorstel belicht een ander
soort participatie; namelijk de participatie vanuit de
bewoners zelf. Door de Deinzenaars spreekrecht te geven
op de gemeenteraad stimuleert men die betrokkenheid.

De eigenaars die niet willen verkopen,
kunnen vallen in een onteigeningsplan.
Naar aanleiding van deze geplande
onteigeningen voerde de N-VA op 1 april
aktie. Aan de huizen werden “TE KOOP”brieven gehangen als aprilvis. Maar deze
geplande onteigeningen zijn niet om mee
te lachen!
OCMW-raadslid Veerle Boerjan is een
bewoner van één van deze huizen en
valt ook, net als haar buren, onder het
onteigeningsplan. Een groot stuk van
haar tuin zou onteigend worden om
er residentieel wonen aan de Leie, met
openbaar park mogelijk te moeten maken.

onbegrijpelijl

De bewoners blijven het onbegrijpelijk vinden dat ze plaats moeten maken voor een park, ondergrondse parkeergarages
en grote winkels. Dat een jarenlange procedureslag zwaar weegt op de bewoners, deert het stadsbestuur niet. Prestigeprojecten krijgen voorrang op alles.
Volgens de N-VA kan de site van de Molens van Deinze op een kleinere schaal en met veel minder financiële middelen
ontwikkeld worden, zonder onteigeningen.

www.n-va.be/deinze

Financieel schandaal van de eeuw

FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.

➦ Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
redding van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?

➦ Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie

(het ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger

DENKEN.DURVEN.DOEN.

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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