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DEINZE
Goede voornemens en vele 
gelukwensen: daar starten 
we het nieuwe jaar mee!
En deze zijn niet minder 
dan vorig jaar. We gaan er 
opnieuw een vol jaar tegen
aan om onze kiezers, leden 
en de inwoners van Deinze 
te vertegenwoordigen en 
een stem te geven.
Onze mandatarissen blijven 
de aandacht vestigen  op de 
belangrijke thema’s voor de 
Deinzenaar!

De NVA wenst alle Dein
zenaars een heel gezond en 
voorspoedig 2016! 

Voorzitter N-VA Deinze
Peter Broeren

De bewoners van de Oostkouterwijk en omgeving kregen onderstaande folder in hun 
bus, bezorgd door de N-VA.
Huisarts en N-VA-gemeenteraadslid Paul Soetaert woont zelf in de omgeving en hoort 
dagelijks mensen hun mening geven over de plannen van de stad. 

N-VA wil leefbare toekomst voor Oostkouterwijk

‘En die meningen getuigen niet van groot enthousiasme.’, zegt 
gemeenteraadslid Paul Soetaert. ‘Het ondoordacht bouwbeleid van 
het stadsbestuur en de afsluiting van de Centrumlaan, waardoor 
de verkeersdrukte zal verlegd worden naar de omliggende straten, 
valt bij heel veel bewoners in slechte aarde. In de plannen wordt 
onvoldoende nagedacht over de leefbaarheid van de wijk en de lokale 
handelszaken. En een uitbreiding van de basisschool wordt quasi 
onmogelijk.’

De N-VA sluit 
zich aan bij de 
bezorgdheden van 
de bewoners. Wij 
zullen dit dan ook 
overmaken aan het 
stadsbestuur, maar 
ook de bewoners zelf 
moeten zich laten 
horen. We blijven de 
bewoners oproepen 
om ook zelf hun zeg 
te doen, want de 
plannen zijn nog niet 
definitief goed-
gekeurd.

Wij willen 
een leefbare toekomst 
voor de 
Oostkouterwijk!

Wist u al dat:
• het stadsbestuur 110 wooneenheden wil bouwen op de locatie van het oude politiecommissariaat 
 met 4 en 3 etages hoog?
• de Centrumlaan vanaf het marktplein tot aan de Oostkouterlaan zal worden afgesloten voor 
 alle verkeer in beide richtingen?
• het stuk rijweg tussen het marktplein en de Oostkouterlaan ook wordt ingenomen 
 door appartementsgebouwen?
• door al deze nieuwe woningen er massaal veel auto’s zullen bijkomen in de buurt, 
 met extra veel verkeersdrukte en file?
• hierdoor de verkeersdrukte vooral zal verlegd worden naar de Kastanjelaan, Oostkouterlaan, 
 Sint-Hubertstraat en omgeving?

De N-VA vindt:
• dat de voortvarend bouwbeleid van het stadsbestuur moet ingeperkt worden en 
      niet vooral Petegem mag treffen. 
• dat Petegem nu al zwaar belast wordt met doorgaand verkeer. Nog meer auto’s is onverantwoord 
 en niet leefbaar.

• dat straten afsluiten geen oplossing biedt, want de mobiliteitsproblematiek verlegt zich 
 naar omliggende straten.
• dat er een polyvalente groene zone op de plaats van het oude politiecommissariaat moet komen: 
 een groene marktplaats die ook kan gebruikt worden voor wijkfestiviteiten. 

Het bestuur van N-VA 
Deinze en Vlaams 
volksvertegenwoordiger 
Sabine Vermeulen 
nodigen u graag uit op de 
nieuwjaarsreceptie.

Op vrijdag 22 januari in 
het Brielpaviljoen vanaf 
19.30 uur.

We klinken graag met 
onze sympathisanten,
leden, mandatarissen 
en bestuursleden
op 2016!
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DEINZE
N-VA Deinze vraagt om dierenmishandeling 
te bestrijden met GAS-boete

“Ik vind het belangrijk dat de stad zelf meer kan optreden tegen dierenmishan-
deling door middel van GAS-boetes. Want direct optreden is nodig in geval van 
dierenmishandeling, als men niet wil dat de situatie uit de hand loopt. De lokale 
politie kan dan onmiddellijk een boete uitschrijven tegen overtreders, zonder dat 
de hele administratieve mallemolen van hogerhand in gang moet worden gezet. 
Korter op de bal spelen is absoluut in het belang van het welzijn van de dieren.”

De N-VA vraagt aan het stadsbestuur om de vraag spoedig te bekijken en ook 
ter advies voor te leggen aan de recent geïnstalleerde raad voor dierenwelzijn.

Veiligheid, bijzaak?

Terug naar school. Dat betekent 
dat er meer verkeer op de 
weg is en ook opnieuw veel 
schoolgaande fietsers. 

Het recente rapport ‘Fietsanalyse 
Deinze’ maakt ons duidelijk dat 
er op het gebied van fietspaden 
in Deinze nog ontzettend veel 
werk is. De ‘fietspaden’ in 
de Tolpoortstraat, de Guido 
Gezellelaan, Gentpoortstraat 
en aan het station zijn geen 
toonvoorbeelden van veilige 
fietspaden.

Ook aan de mobiliteit in 
Deinze is nog heel veel 
werk, in het bijzonder rond 
verkeersveiligheid. Denk maar 
aan de vele hardrijders op 
de Markt, Karel Picquélaan, 
Kortrijksesteenweg, ...

Ik hou alvast mijn hart vast voor 
het moment dat mijn drie kindjes 
oud genoeg zijn om alleen naar 
school te gaan. 

Veiligheid creëer je niet door 
gratis fietsen ter beschikking te 
stellen of award voor fietsstad te 
halen; daar dien je structureel iets 
aan te doen! Veiligheid moet ook 
voorop staan!

Peter Broeren
voorzitter 
N-VA Deinze

“Neem dierenmishandeling 
uitgebreider op in het politie-
reglement en bestraf met een 
GAS-boete.”
Dat vroeg Vlaams Parlements-
lid en gemeenteraadslid Sabine 
Vermeulen op de gemeenteraad.

“Het aantal meldingen van 
dierenmishandeling stijgt elk 
jaar. Maar voor de parketten is 
‘kleine’ dierenmishandeling niet 
altijd een prioriteit. Dergelijke 
zaken worden dan ook regelma-
tig geseponeerd en blijven onge-
straft”, zegt Sabine Vermeulen.

“Inbreuken op dierenwelzijn worden steeds onaanvaard
baarder in onze maatschappij”, zegt Sabine Vermeulen. 
“Ook de stad moet het voortouw nemen in de strijd tegen 
dierenmishandeling.”

Als bouwmaterialen op de openbare weg staan, is het 
gebruik van verkeersborden wettelijk verplicht. Deze sig-
nalisatie is noodzakelijk om de veiligheid van alle wegge-
bruikers te garanderen, in het bijzonder deze van fietsers 
en voetgangers. N-VA-bestuurslid Luc Corteville heeft al 
meermaals opgemerkt dat in Deinze nonchalant wordt 
omgesprongen met ontbrekende verkeerssignalisatie bij 
bouwwerken. Een ‘fietsstad’ moet ook hier aandacht aan 
besteden! 

Recente bouwwerken in de 
Kalkhofstraat. 
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N-VA vraagt sterretjesweide  
op begraafplaats
De N-VA legde op de gemeenteraad het voorstel op tafel om op de begraafplaat-
sen van Deinze herdenkingsplekjes te voorzien voor doodgeboren kindjes. Het 
laten begraven of cremeren van een levenloos geboren kind van minder dan 
12 weken zwangerschap was in het verleden niet toegelaten. Door een recente 
wijziging van het decreet kan dit nu wel en wordt het een recht voor de ouders.

“Als een kindje levenloos geboren wordt, betekent dit een groot verlies voor het 
hele gezin. Om dit verlies te verzachten, stellen we voor om een apart herden-
kingsplaatsje in te richten”, aldus Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid 
Sabine Vermeulen. “Zo’n sterretjesweide wordt dan een plaats die speciaal 
gereserveerd wordt om levenloos geboren kinderen te herdenken. Ook indien 
de ouders niet kiezen voor begraving of crematie, moet het afscheid waardig ver-
lopen. Op een sterretjesweide kunnen ouders hun kindje een persoonlijk plekje 
geven. Zo’n plekje kan voor ouders een enorme troost betekenen.”

De schepen bevoegd voor begraafplaatsen beloofde om er werk van te maken.

“Het plaatsen van de BIN-borden liet 
wel lange tijd op zich wachten, maar nu 
staan ze er eindelijk!”, aldus Carine  
De Gussem, inwoner van Amakers en  
Eric De Neve, N-VA-secretaris.

Wijk Amakers 
krijgt eindelijk 
buurtinformatie-
netwerk
Twee jaar geleden bracht de N-VA 
enkele mensen uit de wijk Amakers 
samen. Zij wilden een buurt-
informatienetwerk (BIN) oprichten. 
De N-VA legde hen uit welke stap-
pen ze moesten ondernemen. 

De N-VA is dan ook verheugd 
dat het buurtinformatienetwerk 
HAMAKKER eindelijk definitief 
kan opgestart worden. Want we 
vinden het belangrijk om het vei-
ligheidsgevoel te verhogen, sociale 
controle te bevorderen en het belang 
van preventie te verspreiden. N-VA bezorgt mobiliteitsvisie  

aan minister Ben Weyts 
N-VA Deinze overhandigde haar mobi-
liteitsvisie aan de Vlaamse minister van 
Mobiliteit Ben Weyts. Ook de problema-
tiek van de Gaversesteenweg, waar de 
bewoners al meer dan 10 jaar in onzeker-
heid leven door aangekondigde onteige-
ningen, werd aangekaart.

Het vorige mobiliteitsplan van de Stad 
Deinze is nooit uitgevoerd ondanks dure 
studies. Ook het huidige plan blijft voor-
lopig dode letter. 

Vlaanderen kan zelf niet verder werken 
aan de streefbeeldstudie van de gewestwegen omdat het mobiliteitsplan van 
Deinze op zich laat wachten. 

Het is zeer jammer dat er zoveel tijd verloren gaat. Ondertussen staan we letter-
lijk en figuurlijk stil in Deinze.

Voorzitter Peter Broeren, minister  
Ben Weyts, secretaris Eric De Neve  
en Ronny Vermeulen, voorzitter van  
de werkgroep Mobiliteit.



N-VA deelt rugzakhoesjes uit aan Deinse leerlingen

N-VA Deinze is bezorgd om de zichtbaarheid van fietsers en 
voetgangers tijdens de donkere wintermaanden. 
Onze raadsleden trokken naar de lokale scholen om er 
rugzakhoezen uit te delen. De reflecterende hoezen moeten 
ervoor zorgen dat schoolgaande kinderen en jongeren sneller 
worden opgemerkt door automobilisten.

“De start van de wintertijd veroorzaakt ieder jaar een verhoogd 
aantal verkeersslachtoffers”, zegt Peter Broeren, voorzitter van 
NVA Deinze. “In de praktijk zien we dat van de ene op de 
andere dag een groot deel van de avondspits plots in het donker 
plaatsvindt. Zichtbaarheid is dan belangrijk.” Gemeenteraadsleden Sylvie Claeys en Matthias 

Neirynck met drie studenten. 

Flitspaalactie van N-VA 
N-VA Deinze plaatste een nagemaakte flitspaal op de Karel Picquelaan. Omdat daar een heel groot aantal 
automobilisten met overdreven snelheid de bebouwde kom binnenrijdt. 
“Sinds de heraanleg van de straat kan de politie geen flitscontroles meer houden omdat ze geen locatie meer 
hebben om de flitsauto op te stellen. Nochtans bestaan  er  mobiele
flitstoestellen die gehuurd kunnen worden en die overal inzet
baar zijn”, zegt voorzitter Peter Broeren. “Ook heeft de stad nog 
steeds niet gevraagd aan Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
om wegmarkeringen te plaatsen zodat de automobilist meer be
wust wordt gemaakt van de maximaal toegelaten snelheid.”
Ondertussen heeft de NVA zelf een melding gemaakt bij AWV 
om een wegmarkering met snelheidsaanduiding aan te brengen. 

Gauthier Colledan, Ronny Vermeulen en 
Peter Broeren (voorzitter N-VA Deinze)

Met promotaks treft stadsbestuur Deinse handelaar derde keer op rij
Na de pestbelastingen op 
drukwerk en reclameborden is 
dit de derde belasting die het 
stadsbestuur invoert op kap van 
de Deinse handelaar. 

Gemeenteraadslid Sylvie Claeys 
stelde dit zwaar aan de kaak 
op de gemeenteraad: “Het 
stadsbestuur argumenteert dat 
deze belasting geheven wordt om 
de concurrentiepositie van Deinze 
te verbeteren en om de lokale 
handel te promoten. Feit is dat het 
stadsbestuur de lokale handel al 
jaren stiefmoederlijk behandelt en 

laat verkommeren en daarvoor nu 
zelfs de rekening doorschuift naar de 
handelaars zelf.”

De NVA heeft ook sterke twijfels 
bij de vzw ‘Deinze, winkelstad 
aan de Leie’ die het stadsbestuur 
oprichtte. De statuten van deze 
vzw zijn zeer vaag en er bieden 
onvoldoende garanties dat 
het de lokale handel effectief 
bevordert. De figuur van de 
centrummanager, hoe deze 
gerecruteerd zal worden, welk 
statuut deze zal hebben, wat de 
opdrachten zullen zijn en hoe hij 

of zij geëvalueerd zal worden, 
daarvan vindt men niets terug in 
de teksten. 

“Komt daarbij dat geen enkel lid van 
de oppositie mag zetelen in de vzw 
zodat de werking en de aanwending 
van de belastinggelden volledig 
ontsnapt aan de democratische 
controle. Wij blijven dit met 
argusogen volgen en zullen periodiek 
een verslag eisen van de plannen 
en vooral van de besteding van de 
gelden”, besluit Sylvie Claeys.

Onze actie heeft succes gehad, want ondertussen werden er reeds vijf 
snelheidscontrole’s uitgevoerd door de politie. En de resultaten bevestigden 
jammergenoeg ons vermoeden. Ruim 30 procent reed te snel! 

Dat de politie gehoor aan geeft aan onze vraag, juichen we toe. Onze am-
bitie is om ook andere “race”-banen onder de aandacht te brengen in het 
belang van de verkeersveiligheid.



De hervorming van het streekoverleg werd recent door de Vlaamse Regering goedgekeurd. 
Dit biedt voor Deinze een mooie opportuniteit om een voortrekkersrol te gaan spelen in het 
streekoverleg in de regio, zegt Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid Sabine Vermeulen (N-VA). 
Sabine diende hiertoe een voorstel in op de gemeenteraad.

Lokale besturen worden vanaf 31 augustus 2016 verantwoordelijk om regionaal de handen in mekaar 
te slaan en samen een visie voor de ontwikkeling van de streek uit te werken. Voor het eerst kunnen 
gemeenten zo kiezen met wie en hoe ze willen samenwerken.
 

N-VA vraagt Deinze om voortrekkersrol te nemen in 
streekoverleg

Elk jaar schenkt het stadsbestuur aan alle gemeenteraadsleden een gratis jaarabonnement voor de thuis-
matchen van KMSK Deinze. De voltallige N-VA-fractie vraagt telkens om de vijf jaarabonnementen die 
de N-VA aangeboden krijgt, te schenken aan kansarmen. 

N-VA schenkt voetbalabonnementen aan kansarmen

MOOIE KANS VOOR STAD DEINZE
Deinze maakt nu deel uit van het streekoverleg ‘Meetjesland, Leie, 
Schelde’. Maar de affiniteit van Deinze met het Meetjesland is zeer 
klein. Dus moeten we ons de vraag stellen met welke partners we 
in de toekomst verder willen werken om een rol te vervullen voor 
het streekoverleg in onze regio. En dan denkt de NVA zelfs aan een 
voortrekkersrol voor Deinze; want Deinze wil zich toch profileren als 
het centrum aan de Leie.
 Op de gemeenteraad vroeg  Sabine om dit engagement ter harte 
te nemen. En om te onderzoeken op welke vlakken en met welke 
partners Deinze in de toekomst het best samenwerkt.

BIZARRE STEMMING 

Tijdens het debat bleek dat de burgemeester het voorstel genegen 
was, maar het ligt binnen de meerderheid zeer moeilijk om een 
goed voorstel van de NVA goed te willen keuren. Na schorsing van 
de zitting, werd er uiteindelijk bizar gestemd over het voorstel: de 
voltallige oppositie stemde ‘ja’, de meerderheid stemde het voorstel 
weg, maar de burgemeester stemde ‘ja’.  
Onbegrijpelijk van de meerderheid! Ondanks dat de burgemeester 
deze keer wel genoeg inzicht had dat dit voorstel een mooie kans is 
voor onze stad.

Vlaams Parlementslid en 
gemeenteraads lid Sabine Vermeulen:
‘Het is onbegrijpelijk dat onze stad 
de kans niet wil grijpen om zich 
te profileren als hét centrum aan 
de Leie. Het is nu dat Deinze de 
voortrekkersrol moet nemen in het 
hernieuwd streekoverleg.’

HET STADSBESTUUR VOERDE DE VRAAG VAN DE N-VA 
NIET UIT!
Toen ons gemeenteraadslid Sylvie Claeys vroeg op welke
manier de abonnementen vorig jaar werden toebedeeld
aan kansarmen, bleek echter dat het stadsbestuur aan
ons verzoek helemaal geen gevolg had gegeven.
De NVA betreurt dit ten zeerste. Wij rekenen er nochtans 
op dat deze abonnementen wel de bestemming krijgen die 
wij voor ogen hebben. 
We kregen ook geen antwoord op de vraag wat er dan wel 
met de abonnementen gebeurde...

“Het is ongelofelijk 
dat het stadsbestuur 
vorig jaar totaal niets 
heeft gedaan met de 
voetbal abonnementen 
die wij wegschonken”, 
zegt gemeenteraadslid
Sylvie Claeys. 
“Wij zullen er streng 
op toezien dat het dit 
jaar wél gebeurt.”




