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DEINZE
N-VA GEEFT INWONERS INSPRAAK IN VERKEERSBELEID

Aperitiefgesprek
Piet Noë en Ronny Vermeulen stellen de website
www.veiligverkeerdeinze.be voor. Deinzenaars
kunnen verkeersproblemen in hun stad melden
en hierbij zelf oplossingen voor te stellen.
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Verkeersveiligheid is van levensbelang voor de burger. Daarom lanceert de
N-VA de website www.veiligverkeerdeinze.be.
Met dit initiatief wil de N-VA het debat over verkeersveiligheid in de stad op
gang brengen; zeker nu het stadsbestuur begonnen is met de opmaak van een
nieuw mobiliteitsplan dat tegen 2015 klaar zou moeten zijn.
“Wij willen dat de burger op een duurzame manier betrokken wordt bij het
beleid en niet op slechts enkele tijdstippen voor de verkiezingen of wanneer de
keuzes door het bestuur reeds lang gemaakt zijn.”, zeggen Piet Noë en Ronny
Vermeulen. “Hierbij is het de inwoner die te allen tijde feedback krijgt van de
andere Deinzenaars.”

ONVERVALST OVERZICHT
Het bijzondere aan de nieuwe website is dat men niet alleen problemen kan
aankaarten, maar ook kan stemmen over welke problemen de meeste aandacht
verdienen. Op die manier gaat de site een onvervalst overzicht bieden van de
belangrijkste pijnpunten op gebied van verkeer in Deinze en de deelgemeenten.

WITBOEK
Het initiatief zal ook meer zijn dan een opsomming van de pijnpunten. Op basis van
de aangeleverde suggesties zal de N-VA een
witboek lanceren met duidelijke oplossingen. De knelpunten zullen ook door de
N-VA aangekaart worden bij de bevoegde
instanties.

WWW.VEILIGVERKEERDEINZE.BE

www.n-va.be/deinze

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Slecht rapport voor lokale economie
De provincie publiceerde een onderzoek over de lokale economie in OostVlaanderen. Het rapport analyseert de evolutie van het aantal
winkelbezoeken over de periode 2001-2013.
Bijzondere aandacht gaat in deze studie ook uit naar koopbinding en koopattractie. De koopbinding is de mate waarin inwoners van Deinze hun aankopen doen in hun eigen stad. De koopattractie is de mate waarin inwoners van
een andere gemeente in Deinze hun aankopen doen.

Daling van 20 procent
Bij de 11 kleine steden is er een gemiddelde stijging van 6,5 procent in vergelijking met 2001 voor wat betreft de commerciële aantrekkingskracht; een mooie
prestatie dus. Maar Deinze steekt hier scherp af, met een daling van maar liefst
20,00 procent Daarmee zet Deinze de op één na slechtste prestatie neer als
kleine stad van de hele provincie Oost-Vlaanderen.

Deinze scoort slecht op het vlak van
koopattractie en koopbinding.

N-VA eist actie
De cijfers zijn even duidelijk als verontrustend. Deinze is geen aangename winkelstad meer en zit duidelijk in een neerwaartse spiraal. Op de gemeenteraad van mei vroeg de N-VA aan het stadsbestuur om hieruit de nodige conclusies te
trekken en vooral om actie te ondernemen.
“De vernieuwing van de Markt is een stap vooruit, maar ook onze andere winkelstraten mogen niet vergeten worden
in de aanpak naar een koopattractieve gemeente. De N-VA denkt aan een betere communicatie met de handelaars, een
effectief centrummanagement en een klantvriendelijker parkeerbeleid”, zegt de partij.

Actieplan lokale economie
De N-VA vraagt ook om een degelijk actieplan lokale economie op te zetten en de benodigde budgetten als topprioriteit in het meerjarenplan op te nemen.

Wat is confederalisme eigenlijk?
De N-VA stelt vast dat de federale
politiek vandaag deprimerend
werkt. Maand na maand wordt het
moeilijker om de tegenstellingen te
overbruggen. Omdat Vlamingen een
andere visie hebben dan de Franstaligen.
Wanneer eindelijk een halfslachtig
akkoord wordt bereikt, is niemand
tevreden over de inhoud ervan, ze
zijn enkel tevreden dat er eindelijk
een akkoord is.

Eén langgerekte frustratie
De ambitie van de federale regering
is verworden tot ‘het haalbare’. Want
meer zit er gewoonweg niet in.
Gevolg is dat ministers zelfs gaan
lopen uit die federale regering: PS’er
Paul Magnette vertrekt naar
Charleroi, Open Vld’er Vincent Van
Quickenborne naar Kortrijk en Steven
Vanackere geeft er ontmoedigd de
brui aan. Zoals Herman Van Rompuy
onlangs zei: deel uitmaken van de

deinze@n-va.be

federale regering is één langgerekte
frustratie.
Wij aanvaarden dit niet. Wij willen
meer ambitie voor onze gemeenschap. Verandering is vandaag niet
alleen wenselijk, ze is noodzakelijk.
En de weg naar verandering loopt
over confederalisme.

Optimistisch en ambitieus verhaal
Confederalisme is geen doel op zich,
maar een middel. De N-VA gaat niet
voor een dor institutioneel project,
maar voor een optimistisch en ambitieus verhaal dat jong en oud perspectief biedt. Confederalisme is hét
instrument om de broodnodige keuzes te kunnen maken voor onze welvaart en voor solidariteit. Het is de
sleutel tot echte democratie en goed
bestuur.
De N-VA is voor samenwerking die
leidt tot een efficiënter en democratisch bestuur. Vandaag vertrekt men

Samen kijken wat we samen doen.
De basisbevoegdheden moeten bij
de twee deelstaten liggen.
Het zwaartepunt komt bij de
deelstaten te liggen die bepalen
welke bevoegdheden ze aan het
federale niveau laten.
van een gedwongen samenwerking
tussen de deelstaten. Samenwerking
kan echter niet onder dwang, maar
moet vertrekken vanuit je eigen overtuiging.

Kiezen voor Vlaanderen
Confederalisme geeft ons de mogelijkheid te kiezen voor een Vlaanderen dat zelfbewust in Europa
staat, dat haar lot in eigen handen
mag nemen. Zodat we onze eigen
problemen kunnen aanpakken
met onze eigen oplossingen, op
eigen verantwoordelijkheid. En
zodat we samen met onze Waalse
buren kunnen beslissen wat we
beter samen doen, in ons beider
belang. Dat is confederalisme.

De overleefbaarheid van het cultureel centrum
Op de juni-vergadering van het AGB keurde de N-VA het voorontwerp van het
cultureel centrum en het bijhorend financieel plaatje van 7,5 miljoen euro goed.
Bij de goedkeuring voegde gemeenteraadslid Sabine Vermeulen wel de
bedenking dat de N-VA hoopt dat er goed is nagedacht over dit cultureel centrum.

N-VA-gemeenteraadslid en senator
Sabine Vermeulen: “Duidelijker specifiëren waar men naar toe wil voor een
haalbaar project op lange termijn.”

“De N-VA gaat ervan uit dat er niet alleen een voorontwerp van een modern gebouw
is gemaakt. Maar dat ook de haalbaarheid op leefbaarheid en vooral
overlevingskansen naast het cultureel centrum van Waregem en Tielt en naast de
culturele stad Gent goed afgetoetst is. Mag ik ervan uit gaan dat er ook nagedacht is
over de continue invulling met financiële haalbaarheid van het project op lange
termijn? Want in de cultuursector vormt het budget nog een nijpender probleem,
omdat er eigenlijk oneindige behoeftes
aan creativiteit bestaan”, stelde Sabine

Vermeulen op de gemeenteraad.
Het antwoord van de meerderheid kan onze bezorgdheid niet helemaal
wegnemen. Ze wil het centrum doen draaien op vrijwilligers en er is een
slechts een beperkte bevraging geweest onder de burgers in 2009.
Voor de culturele ongeduldigen onder ons: het is nog maar een
voorontwerp. De eerste steenlegging is zeker nog niet voor morgen. Er is
dus nog wel wat tijd voor de meerderheid om goed na te denken over de
constructieve bezorgdheid van de N-VA.

Het grondplan van het voorontwerp
van het nieuwe cultureel centrum,
met theaterzaal voor 450 personen

Lening van 14 miljoen euro op 30 jaar voor stadhuis
De budgetwijziging die voorgelegd werd aan de
gemeenteraad is duidelijk. De meerderheid heeft haar
keuze gemaakt. Het prestigieuze nieuwe
administratieve centrum komt er. En dat voor een
geraamde kost van 22 miljoen euro! En dan mag er niets
verkeerd gaan. Want de renovatie van Palaestra leert
ons dat de meerderheid meerkosten heel slecht onder
controle kan houden.

Te duur en te groots
In 2009 had stad Deinze nog een spaarpot van 25 miljoen
euro. Daar blijft in het begin van deze nieuwe legislatuur
slechts de helft van over. Die rest zal grotendeels opgesoupeerd worden voor dit te dure en te grootse project.
En nog is dit niet genoeg. Dus moet er bijkomend geleend
worden.
Ondertussen waarschuwt de financieel beheerder in haar
managementverslag: ‘Je kan niet meer lenen dan je jaarlijks kan terugbetalen’. Iets wat elke burger ook van zijn
bankier te horen krijgt. De nieuwe wet op de gemeentefinanciën verbiedt dit zelfs. En nieuwe belastingen heffen
heeft de meerderheid uitgesloten; daar zijn harde verkiezingsbeloften over gemaakt en ook op de gemeenteraad
werd dit meermaals herhaald.
Met de voorziene lening op 20 jaar krijgt de meerderheid
blijkbaar haar budget niet rond. Blijft nog over: een lening

www.n-va.be/deinze

op 30 jaar, om zo de
jaarlijkse
aflossingen zo
laag mogelijk
te houden.

Depressief
Gemeenteraadslid
Sabine Vermeulen stelt
het scherp: “De komende 30 jaar zullen lastig worden
voor Deinze en de huidige meerderheid zal dit zichzelf en
alle inwoners aangedaan hebben. Dit doet ons denken
aan een jong koppeltje dat een veel te duur huis wil
kopen en voor 30 jaar moet lenen om de maandelijkse aflossingen betaald te krijgen van hun beperkt inkomen.
Als de wasmachine het dan begeeft, zitten ze met een probleem. Laat ons hopen dat we met zijn allen niet depressief worden omdat we 30 jaar lang niet meer op reis
zullen kunnen gaan.”
Door deze nieuwe lening zal de financiële schuld van
Deinze met bijna de helft toenemen. En waar de 7,5 miljoen euro voor het nieuw cultureel centrum en de 10 miljoen voor de nieuwe kunstacademie vandaan moeten
komen, is nog niet duidelijk. N-VA Deinze zal zeker, voor
u, het financieel plan van de meerderheid grondig doorlichten.
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Oost-Vlaanderen:
2 se p t e m b e r o m 2 0 u u r
DENDER MONDE - Hangar 43
gastspreker: Matthias Diependaele
welkomstwoord: Marius Meremans

18 september om 20 uur
SINT-NIKLA AS - Hotel Ser wir
gastspreker: Matthias Diependaele
welkomstwoord: Lieven Dehandschutter

17 september om 20 uur
EVERGEM - CC De Stroming
gastspreker: Matthias Diependaele
welkomstwoord: Joeri De Maertelaere

27 september om 20 uur
A ALST - Kaaizeventien
gastspreker: Matthias Diependaele
wel
e komstwoord: Christoph D’Haese

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.

T
U KOM ?
OK
TOCH O

DENKEN.DURVEN.DOEN.

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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