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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
N-VA 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 N-VA zelf een melding gemaakt bij AWV
om een wegmarkering met snelheidsaanduiding aan te brengen.
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!

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

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

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.”

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

De N-VA 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

“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.

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

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 N-VA 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
voetbalabonnementen
die wij wegschonken”,
zegt gemeenteraadslid
Sylvie Claeys.
“Wij zullen er streng
op toezien dat het dit
jaar wél gebeurt.”

N-VA vraagt Deinze om voortrekkersrol te nemen in
streekoverleg
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.

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 N-VA 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 N-VA 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
gemeenteraadslid 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.’

