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DEINZE
N-VA vraagt
uitzondering voor
verenigingen op
belasting reclameborden
N-VA-gemeenteraadslid Matthias
Neirynck stelde voor om het belastingreglement op reclameborden
aan te passen voor Deinse verenigingen: “Wie reclameborden plaatst
moet daarop een belasting betalen.
Verenigingen gebruiken deze reclameborden vaak om extra financiële
middelen te verwerven voor hun
werking. Deze belastingen moeten
weliswaar betaald worden door de
firma die de borden plaatst, maar
meerdere bedrijven lieten al weten
dat ze het bord zullen wegnemen
indien ze daarop een extra belasting moeten betalen. Als die borden
verdwijnen, verliezen de verenigingen meteen een bron van inkomsten.”

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

GEEN UITZONDERINGEN
De burgemeester zegt dat hij dit
probleem kent, maar dat er geen
uitzonderingen kunnen gemaakt
worden.
Matthias Neirynck hoopt dat het
stadsbestuur toch in dialoog treedt
met de verenigingen. Want het zou
jammer zijn dat men door deze
nieuwe belasting de verenigingen
inkomstem afneemt.

N-VA DEINZE
WENST U EEN
GEZOND & GELUKKIG
NIEUWJAAR!

N-VA DUWT OP PIJNLIJKE PLEK MET POLS-RAPPORT
Deinze heeft met de gemeenten Zulte, Nazareth, St.-Martens-Latem, De Pinte
en Gavere een samenwerkingsverband (POLS) dat instaat voor de uitvoering
van het lokaal erfgoedbeleid. POLS kreeg recent een negatief rapport van de
Vlaamse overheid, met drie onvoldoendes op zeven criteria.
Recent werden de subsidies kenbaar gemaakt en POLS zal jaarlijks 164 630 euro
ontvangen van de Vlaamse Regering. Maar enkel onder expliciete voorwaarden!
POLS moet uiterlijk tegen 1 april 2016 een geactualiseerde visie op het erfgoedbeleid voorleggen aan de Vlaamse Regering.
Toen N-VA-gemeenteraadslid Sabine Vermeulen vroeg op welke manier de stad
POLS grondiger zal opvolgen zodat beter kan voldaan wordt aan de vereiste criteria, reageerde de schepen van Cultuur alsof hij door een bij was gestoken. Zijn
furieuze antwoorden speelden op de vrouw en niet op de inhoud en dienden
enkel om de aandacht van het negatieve rapport af te leiden. Het werd zeer goed
duidelijk dat de N-VA op een pijnlijke plek duwt met het aanhalen van het slecht
rapport.
De N-VA heeft het wel begrepen: “Het slecht rapport negeren en nuanceren is niet
van tel. Het moet gewoon beter als men de financiële ondersteuning wil behouden. Nu is het aan de schepen van Cultuur om dat ook nog in te zien.”

RARE FIETSKRONKEL AAN STATION
De stad schilderde onlangs een nieuwe belijning aan het station. Hierbij wisselde
men ineens de parkeerzone en fietspad van plaats. Het fietspad bevindt zich nu
aan de kant van de rijweg. “Dit is een rare kronkel van het stadsbestuur”, zegt
N-VA-bestuurslid Ronny Vermeulen.
“In de Guido Gezellelaan hebben ze de omgekeerde beweging gemaakt. Net omdat dit
veiliger is voor de zwakke weggebruiker. En
nu wijzigt men opnieuw die visie. Men heeft
trouwens ook nagelaten om hierover advies
te vragen aan de verkeerscommissie.”
De burgemeester geeft toe dat er een fout
werd gemaakt en belooft dat de werken opnieuw worden uitgevoerd.

www.n-va.be/deinze
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Mobiliteitsvisie N-VA Deinze
visie
Het voorstel ‘mobiliteitsplan N-VA Deinze’ is een visie op de toekomst en biedt
langetermijnoplossingen.
Onze kinderen moeten kunnen opgroeien in een veilig en verkeersluw centrum.
De verkeersstroom van auto’s en vrachtwagens moet uit het centrum geweerd
worden.
De verschillende industriezones moeten beter bereikbaar zijn en met elkaar
verbonden worden.
 
    
      
      

realisatie op korte termijn
1 Circulatieplan wijzigen
Het is belangrijk om na te gaan of een ander circulatieplan mogelijk is, zonder grote infrastructuurwerken. In plaats van het verkeer naar het stadscentrum te leiden, zoals nu het geval is, moet het verkeer van
het centrum weggeleid worden door belangrijke verkeersassen in het centrum van rijrichting te veranderen. Het aanbrengen van “slimme” verkeerslichten op de belangrijke verkeersassen kan een vlottere
doorstroming van het verkeer bevorderen.
2 Schoolomgevingen in het stadscentrum
Al jarenlang is er een veiligheids- en verkeersprobleem rond de
centrumscholen en dit vooral in de Kaaistraat en de Leiedam.
Bij het afzetten en ophalen van de kinderen rond de schoolomgeving
is het dagelijks een chaos door het autoverkeer. Maatregelen dringen
zich op. De N-VA stelt voor om de kinderen af te zetten en op te halen
aan één centraal punt met voldoende parking (vb. aan het jeugdcentrum Brieljant of Brieltuin). De kinderen worden vervolgens onder
begeleiding naar de scholen gebracht.

             
        
       
Parijsestraat, Karrewegstraat en Nazarethsesteenweg zijn straten die in aanmerking komen om
       

realisatie op middellange termijn
1 Zuidelijke ringweg
Een aan te leggen zuidelijke ringweg ontspringt aan de Gaversesteenweg ter
hoogte van de industriezone De Prijkels en sluit aan op de Kouter (ter hoogte
van Transport Cools Tieltsebaan).
Om dit te realiseren dienen er grote infrastructuurwerken uitgevoerd te
worden, die een budgettaire impact zullen hebben.

deinze@n-va.be

2 Kruispunt Gentstraat/Georges Martensstraat/Guido Gezellelaan (N43)
N-VA Deinze is van oordeel dat bovenstaand kruispunt kan ontlast worden door een technische ingreep:
het aanbrengen van een tunnel onder het kruispunt Georges Martensstraat en Guido Gezellelaan.
Een tunnel op deze belangrijke weg biedt een oplossing voor het dagelijks verkeersinfarct.
Na een onderzoek moet het mogelijk zijn om dit te realiseren, vergelijkbaar met de tunnel in het Centrum
van Aalter.

3 Openbaar vervoer
Het stadsbestuur moet hiervoor intensief lobbywerk verrichten bij
de Vlaamse overheid.
- Men moet extra stopplaatsen voorzien, zoals een halte op de markt en een
halte aan het sportcomplex Palaestra.
- De stopplaats in de Stationsstraat aan huisnummer 7 wordt geschrapt.
Deze stopplaats is zo dicht bij het station dat deze overbodig is.
Daarenboven zorgt ze voor verkeershinder.
Er kan ook bespaard worden bij de Lijn door binnen een straal van 500
meter slechts één stopplaats te voorzien. Wel kan er bekeken worden om de
diensten van de belbus te optimaliseren, zodat ook minder mobiele mensen
op hun bestemming raken.

4 Herinrichten van Oudenaardsesteenweg voor meer veiligheid
De kruispunten met de Nieuwgoedlaan, de Centrumlaan,
de Eggestraat, de Boomstraat en de Astridstraat moeten veiliger
worden. Dat kan door aan die kruispunten eilandjes te creëren
en verkeersremmende elementen aan te brengen. Dat zal een
       
maken.
      

realisatie op lange termijn
1 Noordelijke ringweg
Een noordelijke ringweg ontspringt aan de Kouter (Zwarte baan) en sluit
aan op de Kapellestraat ter hoogte van het bedrijf Versele-Laga. Een aantal
grote infrastructuurwerken moeten uitgevoerd
worden om de ringweg te realiseren.

      
       

www.n-va.be/deinze

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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