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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 7 oktober.

Is Deinze een democratie?
De gemeenteraad is het hart van de Deinse democratie. De plaats voor het debat. 
Of dat zou hij toch moeten zijn. Als oppositiepartij moeten we vaststellen dat de 
particratie al lang elke gezonde uitwisseling van gedachten in de kiem smoort. “We 
kunnen beter een abonnement op de krant nemen om de beslissingen erin te lezen 
nog voor de raad hee�  plaatsgevonden”, stelt fractievoorzitter Bart Vermaercke. 

Sommige beslissingen staan zelfs eerder op 
persoonlijke Facebookpagina’s te lezen dan 
in de agenda van de gemeenteraad. En het 
wordt erger. Raadslid Sabine Vermeulen: 
“Als je een vraag op de gemeenteraad wil 
stellen over het feit dat een schepen een in-
breuk pleegt op de wetgeving uit zijn eigen 
beleidsdomein, word je met een drogreden 
gemuilkorfd.”

Geen informatie, geen vragen

Verslagen van belangrijke commissies 
worden achtergehouden ondanks de open-
baarheid van bestuur. “Als waarnemend 
lid van de commissie voor ruimtelijke 
ordening ben ik van belangrijke informa-
tie over de besluitvorming weggehouden”, 
noteert secretaris Glenn Vander Auwera. 
Dat alles onder het mom van corona. 
“Er wordt participatie gepredikt. Maar 
vervelende vragen stellen over mobiliteit 
op de infovergadering over de Oostkouter, 
dat mocht niet”, stelde bestuurslid Ronny 
Vermeulen vast.

Corona mag geen excuus zijn

Vandaag staat de democratische barometer 
in Deinze op storm en onweer. Corona 
is een pandemie en moet gezamenlijk 
bestreden worden. Het virus mag evenwel 
geen excuus zijn om de democratische 
besluitvorming kort te sluiten, de oppositie 
monddood te maken of aan persoonlijke 
profilering te doen. Het democratische 
proces is te belangrijk.

Participatie, debat, openbaarheid van 
bestuur, respect voor de instellingen en een 
gezond besluitvormingsproces. Politiek met 
een open vizier. Meer moet dat niet zijn.

N-VA waarschuwt voor mobiliteitsproblemen Oostkouter (p. 5)Wat deed u tijdens de staycation? (p. 3-4)

Beste Deinzenaar

We beleven vreemde tijden. Het corona-
virus heeft ons nu al enkele maanden 
in zijn greep. De impact op onze onder-
nemers is groot en onze welvaart wordt 
ernstig bedreigd. Gelukkig doen overhe-
den wat ze kunnen en heeft Deinze het 
relanceplan dat raadslid Bart Vermaercke 
opstelde, quasi integraal overgenomen.

Elk nadeel heeft zijn voordeel. Door de 
reisbeperkingen hebben heel wat mensen 
de tijd om vergeten parels te herontdek-
ken. Maaigemdijk en de vele andere 
mooie plekjes langs het water waren nog 
nooit zo populair. Wandelen en fi etsen in 
eigen streek zijn met stip gestegen op de 
sportieve ladder.

Ook het toerisme in eigen streek fl oreert. 
Tijdens Open Monumentendag gidste 
onze ondervoorzitter Hugo Schaeck 
u rond in Kasteel Ter Wallen, of kon u 
het huis van majoor Thomas bezoeken, 
vandaag de woonst van raadslid Jan 
Pauwels.

Nog een aangename verrassing tijdens de 
lockdown was het gebrek aan verkeers-
infarcten. Even leek het zelfs of de hoffe-
lijkheid in het verkeer was teruggekeerd. 
Ook hier had de verplichte onthaasting 
een positief effect.

Daarom eindig ik met een dubbele 
oproep. Laten we de goede, herontdekte 
aangename dingen des levens besten-
digen. En laten we daarnaast niet bij de 
pakken blijven zitten. Vlaamse veerkracht 
is meer dan een 
motto, het is een 
attitude!

Jan Vander 
Mijnsbrugge

Voorzitter 
N-VA Deinze
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Bomenplan is geen plan
Het schepencollege kwam op de gemeenteraad van augustus aandraven met zijn befaamde ‘bomenplan’. Een plan dat het beleid 
op het vlak van aanplanting, onderhoud en vervanging van bomen zou moeten duiden. Na een jaar ligt het plan eindelijk op 
tafel. Onze raadsleden Bart Vermaercke en Matthias Neirynck namen het onder de loep. 

Onze teleurstelling was zeer groot toen bleek dat het plan eigenlijk 
gewoon een opsomming van begrippen en beleidsdoelen is. “Dit is 
geen concreet plan”, stellen Bart Vermaercke en Matthias Neirynck. 
“De belofte om een boom per inwoner te planten blijkt in het plan 
nog ‘ongeworteld’ te zijn.”

Nog veel vragen

Ook na de uitleg van de schepen blijven we met veel vragen zit-
ten. Waar blijft het concrete uitvoeringsplan? Daarop komt geen 
antwoord. “Dit bomenplan is slechts een basis, een kladje dat de 
naam ‘bomenplan’ niet waardig is. We hadden er echt veel meer van 
verwacht”, besluiten de raadsleden.

Leefbare toekomst 
voor de Molenstraat 
dankzij N-VA Deinze
Door de plotse sluiting van de spoor-
overweg in de Tonnestraat in Petegem 
moet de drukke en smalle Molenstraat 
een nog grotere hoeveelheid sluipverkeer 
slikken. Iets wat zeer nadelige gevolgen 
hee�  voor de buurt. En wat ook nog 
eens versterkt wordt door het beurte-
lings parkeren. Door enkele ingrijpende 
veranderingen komt daar binnenkort een 
einde aan.

Voormalig gemeenteraadslid Ronny 
Vermeulen en buurtbewoners Aelön 
Messiaen en Gauthier Colledan zet-
ten samen met de N-VA-raadsleden hun 
schouders onder dit dossier en ijverden 
voor meer verkeersleefbaarheid in de 
Molenstraat. Door hun inzet zullen enkele 

ingrijpende veranderingen plaatsvinden 
die de leefbaarheid enorm zullen verbeteren.

Tunnel

Zo zal de spooroverweg in de Molenstraat 
sluiten voor alle weggebruikers. En het 
spoor wordt ondertunneld in de naburige 
Nachtegaalstraat voor het gemotoriseerd 
verkeer. Ook zal de Molenstraat met de 
Nachtegaalstraat en Tonnestraat verbon-
den worden via de fietssnelweg F7 langs 
de spoorlijn. Daarnaast wordt ook aan 

de overkant van de spoorweg voor een 
veilige verbinding richting de Tonnestraat 
gezorgd.

Inspanningen lonen

“Dit is een dossier waar we met de buurt 
en N-VA Deinze jaren voor gestreden 
hebben. Het doet dan ook bijzonder veel 
deugd dat onze onderhandelingen met 
Infrabel en de stad resultaat opleveren”, 
reageert onze jongerenvoorzitter Aelön 
Messiaen, die in de Molenstraat woont.

Rustige straat

Bestuurslid Gauthier Colledan vult aan: 
“Met de plannen die voorliggen zal de 
buurt enkel maar positieve gevolgen erva-
ren. De Molenstraat zal een kindvriende-
lijke en rustige straat worden. Dankzij de 
verkeerstunnel hoeven we nooit meer te 
wachten aan een spooroverweg en door de 
F7 zal er een snelle en veilige verbinding 
met het centrum zijn voor de zwakke 
weggebruiker.”

Nog meer parkeerplaatsen weg in de Tolpoortstraat

Na de boombakkensaga in de Tolpoortstraat en de Gaversesteenweg
verdwijnen er nu ook definitief vier parkeerplaatsen én een parkeerplaats 
voor personen met een handicap in de Tolpoortstraat. Geen overleg, geen 
communicatie, geen plan, niemand vragende partij ...

Voor N-VA Deinze is participatie van de burger wél een prioriteit. Want 
luisteren naar mensen, dat is politiek.
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Wat deed u tijdens de staycation?

Onze ondervoorzitter Hugo Schaeck was gids op 
de Open Monumentendag. Gedreven als altijd!

Bestuurslid Martine Keymeulen sorteerde de ledenbrieven. 
Martine houdt onze afdelingswerking draaiende!

N-VA Deinze vierde de Vlaamse feestdag volgens 
de coronamaatregelen. 11 juli is steeds een feest!

Jongerenvoorzitter Aelön Messiaen ging naar de 
IJzerbedevaart. Jaarlijkse traditie!

Bestuurslid Peter Broeren liep een 
halve marathon. Topprestatie! Fractieleider Bart Vermaercke zocht de gracht 

op tijdens zijn fi etstocht. Halsbrekende toeren, 
gelukkig zonder iets te breken!
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Wat deed u tijdens de staycation?

Gemeenteraadslid Karlien De Paepe 
nam de tijd om een boek uit te lezen. 
Rust en ontspanning!

Gemeenteraadslid en aanstaande vader Matthias 
Neirynck schilderde de babykamer. We kijken echt 
uit naar de geboorte van de baby!

Gemeenteraadslid Sabine Vermeulen studeerde een 
vreemde taal: Thais. Kan u dit lezen? Sabine wel!

Onze voorzitter Jan Vander Mijnsbrugge nam een 
selfi e met Vlaanderens grootste dichter.

Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
Chantal Verleye verfi jnde haar bakkunsten. Wow, 
wat een mooie taarten!

De Vlaming staat zijn eigen taal en zeden af;
hij ‘n mag niet!
De Vlaming wilt van ander taal en zeden zijn:
hij ‘n kan niet!
De Vlaming ‘n heeft, op ‘t ende van ‘t spel,
noch dit noch dat niet!

Guido Gezelle
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N-VA wordt gemuilkorfd 
op de gemeenteraad
Gemeenteraadsleden hebben het recht om 
vragen te stellen. Maar dat mogen blijkbaar 
geen vragen zijn over het feit dat uitgerekend de 
schepen van Dierenwelzijn inbreuken pleegt op 
de dierenwelzijnswet.

De schepen van Dierenwelzijn bood enkele weken 
geleden puppy’s aan via sociale media. Dat is voor 
particulieren nochtans volledig verboden. “Van 
een schepen van Dierenwelzijn verwacht ik dat hij 
de dierenwelzijnswetgeving door en door kent en 
die strikt opvolgt”, zegt gemeenteraadslid Sabine 
Vermeulen. “Of de puppy’s gratis aangeboden 
worden of niet, doet er zelfs niet toe. Enkel erkende 
kwekers mogen dieren digitaal aanbieden.”

Sabine wou de schepen vragen welke argumenten 
hij had om de wet te mogen overtreden. Maar 
die kans kreeg ze helaas niet. De gemeenteraads-
voorzitter – een partijgenoot van de schepen – 
weigerde de vraag op de agenda te zetten. “Op die 
manier versterkt men alleen de perceptie dat de 
schepen weinig kennis heeft van dierenwelzijn”, 
betreurt Sabine die beslissing.

N-VA Deinze waarschuwt voor 
mobiliteitsproblemen Oostkouter
N-VA Deinze reageert afwijzend 
op de immoplannen voor de 
Oostkouter. Op de site komen 
tientallen appartementen en 
ook handelszaken. Ook de 
Centrumlaan behoort tot het 
projectgebied en zal niet meer 
bereikbaar zijn vanaf de Oost-
kouterlaan. “Wij vrezen voor 
mobiliteitsproblemen”, zegt frac-
tievoorzitter Bart Vermaercke.

Met de plannen die nu voorliggen, 
wordt alle verkeer door de Kastanje-
laan gestuurd. De Rozenlaan en de 
Nieuwgoedlaan worden bovendien 
de snelste en gemakkelijkste weg 
richting Oudenaardsesteenweg en 
snelweg. Die straten en wijken zijn 
nu autoluw en dat houden we best 
zo. Want heel veel zachte wegge-
bruikers gebruiken deze doorgang 
(jeugdbeweging, sportinfrastruc-
tuur, kinderopvang, schoolverkeer, 
...). Het dichtbouwen van de brede 
Centrumlaan hypothekeert defini-
tief een alternatief voor de verkeers-
ontsluiting in Deinze.

Gesplitst verkeer

“De Centrumlaan zal nooit meer 
kunnen aantakken op de Volhar-
dingslaan of de Oostkouterlaan”, 

legt Bart Vermaercke uit. “De 
N-VA is van mening dat het beter 
is om de brede Centrumlaan op-
nieuw aan te leggen met voldoende 
brede fietspaden. De Kastanjelaan 
kan dan een fietszone worden, 
met alleen plaatselijk verkeer. Op 
die manier krijg je echt gesplitst 
verkeer. Een zachtere zone voor 
bestemmingsverkeer en een har-
dere voor doorgaand verkeer.”

Geen extra druk op knelpunten 

De N-VA waarschuwt om het 
kruispunt aan de Driespoort niet 
nog meer te belasten. “Tot op heden 
is er geen enkele garantie over de 
ringweg door de Driespoort. Het is 
onverantwoord om nog meer druk 
op dat verkeerspunt te genereren. 
Daar is niemand bij gebaat.”

De nieuwe hondenweide is er
Positieve oppositie loont. Zo krijgt onze stad er na een vraag van raadslid Sabine
Vermeulen enkele nieuwe hondenuitloopweides bij.

Deinze had een loopweide in de Louis Dhontstraat, maar die moest intussen plaats-
maken voor het geplande bouwproject. Naar aanleiding van onze vraag is er nu een 
nieuwe hondenuitloopweide in het achterste deel van het Kaandelpark.

Bijkomende weides in Petegem en Astene

Sabine vroeg ook of er nog andere locaties gezocht worden. En kijk: er is de belofte dat 
er ook in Petegem, aan het oude politiecommissariaat, en in Astene, naast het kerkhof 
aan het stadsbos, hondenuitloopweides komen. 

Mooi nieuws! Nu nog een leuke plaats voor de Nevelse hondjes zoeken!

Particulieren 
mogen puppy’s 
– hoe schattig 
ze ook zijn – 
niet aanbieden 
via het internet.

Fractievoorzitter Bart Vermaercke 
wil een betere scheiding tussen 
plaatselijk en doorgaand verkeer. 

Nieuws 

uit de 

gemeenteraad

Gemeenteraadslid Sabine Vermeulen met haar 
honden Ineke en Ozzy.
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Hebt u een
goed idee en wiltu mee de handen uitde mouwen steken?
Mail dan naar meerbos@vlaanderen.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse 

Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuur-

verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.

• erkent Zuhal 106 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 29 hectare

natuurreservaat toegankelijker,

• neemt Vlaanderen het Kasteel van Poeke en het omringende bosrijke park over: een ideale 

toegangspoort naar het Oost-Vlaamse platteland,

• blijft het Ravottersbos in Zottegem een speelbos en wordt het niet gekapt,

• komen er bufferzones langs de Barbierbeek, zodat regenwater vastgehouden kan worden voor 

gebruik in drogere periodes.

122 
miljoen

euro budget

4.000 ha
effectief extra bos

tegen 2024

20.000 ha
extra natuur

onder natuurbeheer

In de provincie Oost-Vlaanderen ...

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije 
jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.” 

“

Samen maken we Oost-Vlaanderen groenerSamen maken we Oost-Vlaanderen groenerSamen maken we Oost-Vlaanderen groener


