
N-VA Deinze nam deel aan de grote 
lenteschoonmaak
Onder de kundige leiding van zwerfvuilpeter en N-VA-ondervoorzitter Hugo 
Schaeck namen de leden van N-VA Deinze deel aan de grote lenteschoonmaak van 
‘Mooimakers’. 

Op enkele uren tijd werden verschillende straten in Deinze-centrum zwerfvuilvrij 
gemaakt. Een mooie combinatie van een leuk, aangenaam én nuttig tijdverdrijf. Onze 
N-VA’ers zijn bezorgd over het zwerfvuil in onze gemeente. Ze engageren zich om tegen 
2024 in alle 17 dorpen minstens één keer langs te gaan. Op 12 juni was Petegem aan de 
beurt. Doe je volgende keer graag mee? Volg ons dan via Facebook en/of Instagram.

Onze volgende afspraak staat gepland op 4 september om 10 uur op de markt van 
Nevele. Iedereen die ons milieu een warm hart toedraagt, is van harte welkom. Geen 
zorgen, wij zorgen voor het nodige materiaal.

Beste Deinzenaar

Mobiliteit is een thema dat iedereen aan-
gaat. We worden met z’n allen dagelijks 
geconfronteerd met verkeersproblemen: 
fi les, verkeersagressie, ongevallen, 
sluipverkeer, tijdsverlies, fout parkeren 
enzovoort. Ieder van ons heeft al wel 
een persoonlijke ervaring of kent in zijn 
onmiddellijke kring een droevig verhaal. 
De agenda van de verkeerscommissie 
toont de bezorgdheid van velen. Kleine, 
praktische problemen worden snel en 
effi ciënt aangepakt.

Mobiliteit vergt een duidelijke visie. 
Diezelfde visie moeten we terugvinden in 
het mobiliteitsplan. In Nevele worden de 
problemen écht aangepakt: een ringweg 
in Hansbeke, de verbindingsweg Ter 
Mote, … In Deinze heeft het mobiliteits-
plan eerder iets weg van het monster van 
Loch Ness. Heel af en toe duikt het op 
met een aantal losse beslissingen. 

De rijrichting van de Tolpoortstraat werd 
doorgedrukt. Nu volgt het eenrichtings-
verkeer in de Poelstraat. Straks komt er 
ook een knip in de Parijsestraat en aan 
het station. Alle heil moet van de stations-
boulevard komen. Wanneer komt die er? 
Hoe gaat die eruitzien? Wat zal het effect 
op onze mobiliteit zijn? We hebben er het 
raden naar.

N-VA Deinze staat voor gedragen plan-
nen. Heldere communicatie naar de 
Deinse burger over alle aspecten van het 
mobiliteitsplan, met inspraak. Voor het 
overige wens ik u een 
aangename Vlaamse 
feestdag toe.

Jan Vander 
Mijnsbrugge
Voorzitter

Klaar voor de start. Hugo Schaeck zorgt voor het materiaal.

Binnenkort is het 11 juli, onze Vlaamse feestdag. Met trots 
hangen we die dag onze Vlaamse Leeuw uit. Graag vermelden 
we ook dat VOS Deinze-Nevele op 11 juli om 15 uur een 
korte hulde brengt aan het monument van Renaat De 
Rudder in Landegem. Noteer alvast 3 juli in je agenda 
voor een afspraak met minister Matthias Diependaele.

Vlaamse feestdag - 11 juli

Deinze
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Poelstraat wordt binnenkort eenrichtingsverkeer
N-VA Deinze vroeg op de gemeenteraad van april om de plannen om eenrichtingsverkeer te maken van de Poelstraat, uit te 
stellen tot er duidelijkheid is over de omstreden ringweg.

“Eenvoudig en simpel”, zegt fractievoorzitter Bart Vermaercke. 
“Als er nog even wordt gewacht met het invoeren van die maat-
regel, is er nog tijd genoeg om alternatieven te bekijken die wel 
een draagvlak hebben in de wijk. Ook het effect op sluipverkeer 
en andere belangrijke gevolgen moet nog gemeten worden. Toch 
stemde de meerderheid dat redelijke voorstel weg.”

Beslist beleid

“Het debat dat eraan vooraf ging, kon niet duidelijker zijn”, stelt 
Matthias Neirynck vast. “Het in augustus 2018 door CD&V en 
Open Vld goedgekeurde mobiliteitsplan wordt als beslist beleid 
uitgevoerd. Daar lieten de burgemeester en de schepen van 
Mobiliteit geen enkele twijfel over bestaan. Elke vorm van in-
spraak werd zomaar van tafel geveegd. Een participatiemoment 
uit 2014, bij de aanmaak van het mobiliteitsplan, is een vaak 
terugkerend argument. De inwoners van de negenstratenwijk 
mogen vandaag hoogstens nog enkele bijkomende maatregelen 
suggereren.”

Bart Vermaercke: “We zijn echt verbaasd. Er was geen enkele 
ruimte voor debat. De N-VA is voorstander van doordachte maatregelen die de verkeersveiligheid verhogen. Maatregelen die hun 
doel efficiënt bereiken zonder een ganse wijk te gijzelen, tegen elkaar op te zetten of problemen te verschuiven.”

Stadsbestuur laat bijna 
anderhalf miljoen euro 
subsidies schieten
De gemeenteschool van Landegem wordt verbouwd. Dat is uiter-
aard een goede zaak voor schooldirectie, leraren en leerlingen. 
N-VA Deinze keurde dat mooie project dan ook goed. Toch is het 
dossier een schoolvoorbeeld van slecht bestuur.

N-VA-raadslid Jan Pauwels is scherp: “De CD&V-meerderheid van 
het Nevelse bestuur en het huidige stadsbestuur weigerden om een 
subsidiedossier in te dienen bij AGION. Zij nemen normaal gezien 
zeventig procent van de bouwkosten op zich. Daardoor liep onze 
stad zo maar even 1,47 miljoen euro aan subsidies mis. Ik kan dat 
niet anders omschrijven dan grove nalatigheid en slecht bestuur.”

€€

€

Jan Pauwels
Raadslid

N-VA Deinze viert 11 juli!
Door corona is de jaarlijkse traditie van N-VA Deinze om 
een eigen 11 juli-viering te organiseren, onderbroken. We 
pikken de draad van 2019 dit jaar terug op.

Na Ben Weyts en Jan Peumans hebben we nu de eer om 
minister Matthias Diependaele te verwelkomen als gast-
spreker voor een academische zitting.

Afspraak op zaterdag 3 juli om 14 uur in buurtcentrum 
De Rekkelinge, Desiré Delcroixstraat 1C in Deinze. We 
sluiten de zitting af met een ko�  e en een lekker stuk taart, 
aangeboden door N-VA Deinze. Een betere manier om 
de terugkeer naar ons normale leven te vieren, bestaat er 
gewoonweg niet. De organisatie zal gebeuren onder de dan 
geldende coronamaatregelen.

deinze@n-va.be
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N-VA Deinze vraagt aanspreekpunt integriteit
Raadslid Karlien De Paepe vraagt de stad Deinze om een 
cluboverschrijdend aanspreekpunt integriteit te installeren.

Karlien: “Sport is leuk en positief, op voorwaarde dat het op 
een ethische en veilige manier gebeurt. Door structureel in 
te zetten op ethische thema’s, tonen sportclubs aan hun leden 
dat grensoverschrijdend gedrag, discriminatie of een gebrek 
aan fairplay geen plaats hebben binnen de club. Een goed 
preventief en reactief beleid is daarbij noodzakelijk.”

Met dit initiatief kunnen alle clubs in Deinze, ook de kleinere 
sportclubs met minder middelen, zich inschrijven en die 
geruststelling aanbieden aan jonge sporters en hun ouders. 

“Grensoverschrijdend gedrag en discriminatie hebben geen 
plaats in onze sportclubs”, zegt raadslid Karlien De Paepe.

Eindelijk kunstgras in Deinze

Binnenkort worden vier voetbalterreinen in Deinze met 
kunstgras uitgerust. Perikelen met vergunningen zorgden 
jammer genoeg voor vertraging voor de twee terreinen op 
de site Brielmeersen. Ook voetbalclubs Sparta Petegem 
en Eendracht Vinkt beschikken binnenkort elk over een 
kunstgrasterrein.

Raadslid Matthias Neirynck is tevreden: “Al in 2013 opperde 
ik voor het eerst om kunstgrasvelden aan te leggen in onze 
stad. Kunstgras is noodzakelijk om in de winter vlot te blijven 
trainen en spelen. Veel jeugdtrainers gaven aan dat we op dat 
vlak hopeloos achterop hinkten. En dat voor een stad met heel 
wat ploegen op hoog niveau.”

Intussen werd kunstgras zelfs verplicht in de 
licentievoorwaarden van de Pro League. “Acht 
jaar na mijn eerste oproep, is het eindelijk 
zover”, gaat Matthias verder. “Daar stopt het 
niet. Ik maak er een missie van om iedere 
buitensportclub in Deinze de mogelijkheid 
te bieden om kunstgras aan te leggen.”

Wanneer worden onze 
nutskasten gepimpt?
Vier jaar geleden diende N-VA-raadslid Sabine Vermeulen een 
voorstel in om de saaie, grijze nutskasten in Deinze op te � eu-
ren. Het voorstel werd toen unaniem goedgekeurd. Toch laat de 
uitvoering ervan lang op zich wachten.

“Er lijkt nu toch wat schot in de zaak te komen”, vertelt Sabine. 
“In het verslag van het schepencollege lees ik dat leerlingen van de 
academie enthousiast aan een project werken waarbij ze een aantal 
cabines willen verfraaien. Ook Deins kunstenaar Stief Desmet 
kreeg toestemming om hetzelfde te doen met de elektriciteits-
cabine aan de ingang van de Brielmeersen.”

Historische foto’s

Dat haar voorstel na vier jaar toch uitvoering lijkt te krijgen, stemt 
Sabine Vermeulen blij. “Mijn voorstel vroeg initieel naar een be-
kleding met historische foto’s, in samenwerking met de heemkun-
dige kringen. Het moest een soort openluchtmuseum in onze stad 
worden. De voorgestelde aanpak om de saaie, grijze cabines in een 
nieuw en vrolijk kunstjasje te steken, is een leuk alternatief.”

Matthias Neirynck
Raadslid

Raadslid Sabine Vermeulen stelde vier jaar geleden 
voor om de nutskasten in onze stad te verfraaien.
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Moederdagontbijt
Op Moederdag verwende N-VA Deinze de mama’s onder 
onze leden met een uitzonderlijk ontbijt. Al dat lekkers 
werd coronaproof aan huis geleverd.

Kom op tegen Kanker

 N-VA-fractievoorzitter Bart Vermaercke en bestuurslid Peter 
Broeren fi etsten door weer en wind maar liefst 260 kilometer bij 
elkaar. 

Het stedelijk vergunningsbeleid
Op de meest recente gemeenteraad stelde N-VA-fractievoorzitter Bart Vermaercke het vergunningsbeleid van onze stad aan de 
kaak. Deinze ontboste aan de Brielmeersen en legde voetbalvelden aan zonder over de nodige vergunningen te beschikken.

Het Vlaams Agentschap Natuur en 
Bos en de inspectie legde de werken tot 
tweemaal toe stil omdat de gangbare 
procedures niet werden nageleefd. Het 
stadsbestuur moest meteen een regu-
liere omgevingsvergunning aanvragen, 
net zoals elke andere burger in dit land. 
Daardoor liepen de belangrijke werken 
flink wat vertraging op.

Vermaercke wilde weten wie politiek ver-
antwoordelijk was voor die praktijken. 
Zoals zo dikwijls, fietste de meerderheid 
losjes om zijn vraag heen. Niemand had 
iets gezien of voelde zich aangesproken. 
De ambtenaren werden (nogmaals) met 

de vinger gewezen. Dat de stad het niet 
nauw neemt met vergunningen, doet 
toch de wenkbrauwen fronsen. Ook in 
het stadiondossier aan het voetbalveld 
van SK Deinze werd beslist om zonder 

alle nodige vergunningen te starten. 
Eerder werden de werken aan het nieuwe 
brugje over de Maaigemdijk een tijdje 
geleden stilgelegd omdat de stad ook 
daar niet de nodige vergunningen op zak 
had.

Na onze tussenkomt 
zijn intussen alle 
nodige vergunnin-
gen in orde of in 
aanvraag.

Bart Vermaercke
Fractievoorzitter
Bart Vermaercke

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat 
ermee gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barrica-
den staan om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider 
onze stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in 
eigen handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen 
kan in een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

www.n-va.be/deinze
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PETER BROEREN
In deze rubriek gaat fractievoorzitter Bart Vermaercke in 
gesprek met een bestuurslid van de N-VA. Dit keer is het de 
beurt aan de grootste sportieveling van onze afdeling.

Dag Peter, een geboren 

Antwerpenaar in Deinze … 

Hoe kom je hier terecht?

“Als medewerker bij een grote voedings-
keten in Antwerpen maakte ik kans 
op promotie door verantwoordelijk te 
worden voor de vestiging in Gent. Daar 
leerde ik Leentje kennen. Het was met-
een liefde op het eerste gezicht. Na ons 
huwelijk besloten we om dichter bij Gent 
te gaan wonen. Zo kwamen we eerst 
terecht in Nevele, vooraleer we een huis 
kochten in Deinze.”

Vanwaar je politiek engagement?

“Dat is een lang verhaal. Van thuis uit 
waren we echte socialisten. Als kind ging 
ik mee flyeren en affiches plakken. Het 
was de tijd van nachtelijke acties, affiches 
van tegenstanders bekladden enzovoort. 
Het was soms hevig. We woonden toen 
in Deurne. Als kind zag ik heel veel 
veranderen in de maatschappij en raakte 
ik geïnteresseerd in het beleid.”

“Er kwamen toen heel wat vernieu-
wende figuren op. Verhofstadt was er zo 
één. De burgermanifesten spraken me 
initieel heel erg aan. De Volksunie vond 
ik in die tijd een makke en zwalpende 
partij. Toen de N-VA het levenslicht zag, 
was ik meteen verkocht. Geert Bourgeois 

en Bart De Wever waren én zijn voor mij 
nog altijd de echte bezielers.”

Je werd zelfs voorzitter van de 

afdeling in Deinze?

“Op een bepaald moment stond Eric De 
Neve aan mijn deur. Hij overhaalde me 
om lid te worden van het plaatselijk par-
tijbestuur. Ik kwam terecht in een zeer 
amicale groep waar ik me onmiddellijk 
thuis voelde. Ik werd voorzitter en deed 
de statutaire maximum periode van zes 
jaar uit. Op dat vlak mag ik zeker niet 
voorbijgaan aan Sabine Vermeulen.”

“Zij stond me altijd bij met goede raad 
en heeft me leren kijken naar zaken 
vanop een afstand. De laatste jaren wa-
ren best heftig. De fusiegesprekken met 
de partijgenoten van Nevele liepen soms 
hoog op. Toch ben ik best trots op hoe 
we dat allemaal hebben doorzwommen. 
We zijn nu een stevig georganiseerde 
partij met een zeer actieve fractie en 
bestuursploeg. Die fundamenten zijn de 
basis van alles.”

Je bent nu aan de slag op het 

hoofdkwartier van de N-VA in 

Brussel?

“Als je naar het partijsecretariaat belt, 
krijg je mij geregeld aan de lijn. Ik heb 

een zeer boeiende en gevarieerde job. 
Elke dag heeft een andere invulling. Ik 
zie en hoor veel. Discretie is de abso-
lute vereiste in mijn functie als Office 
Manager.”

Naast politiek is ook sporten een 

enorme passie?

“Op een bepaald moment woog ik meer 
dan 100 kilogram en rookte ik een pakje 
sigaretten per dag. Ik kon geen trap 
meer op. Mede door mijn kinderwens 
besefte ik dat het zo niet verder kon. 
Mijn levensstijl veranderde van de ene 
dag op de andere erg drastisch. Ik kocht 
mij een paar loopschoenen en had de 
microbe meteen te pakken. Een paar 
jaar later schafte ik me ook een tweede-
hands koersfiets aan.”

“En kijk: intussen loop ik marathons en 
rij ik fietstochten voor het goede doel. 
Zalig om te doen, zeker met vrienden. 
Want geloof me: vrienden in de poli-
tiek bestaan wel degelijk. Daarnaast 
ben ook een grote voetbalfan. Rood en 
Wit zijn de liefdevolle kleuren van mijn 
hart. Als geboren Deurnenaar was de 
keuze voor de club met stamnummer 1 
snel gemaakt. Ondanks de verhuis naar 
Oost-Vlaanderen, zal Deurne (Noord) 
voor altijd een speciale plaats blijven.”

Bestuurslid 

in de 

kijker

•  49 jaar

•  Offi ce Manager N-VA Nationaal

•  Getrouwd met Leentje Sacré

•  Papa van Anouk, Daan en Emma

•  Bestuurslid N-VA Deinze

•  Supporter van Royal Antwerp FC

deinze@n-va.be



Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

Heeft u het DNA van de N-VA?
Doe de test!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie voor Vlaanderen. 

2. Een N-VA’er gaat voor een hechte Vlaamse gemeenschap.

3. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten en plichten.

4. Een N-VA’er koestert zijn cultureel en ecologisch erfgoed.

5. Een N-VA’er gelooft in goed onderwijs als sociale springplank.

6. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan.

7. Een N-VA’er gelooft in welvaartscreatie via vrij ondernemerschap.

8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere volkeren.

De N-VA telt in haar rangen mensen in alle soorten en maten. Toch zijn er enkele kenmerken die 
zowat alle N-VA’ers met elkaar gemeen hebben. Ze behoren als het ware tot het DNA van de N-VA. 

Benieuwd of u ook N-VA-DNA heeft?
Hieronder vindt u 8 typische N-VA-trekjes die u het antwoord geven.

Herkent u zichzelf in deze kenmerken? Word dan lid van de N-VA!
Surf naar www.n-va.be/word-lid | mail naar leden@n-va.be | bel naar 02 219 49 30

Het DNA van de N-VA 
volgens Bart De Wever


