
Beste Deinzenaar

Mogen we trots zijn op ons verleden? 
Ja, natuurlijk. Op de 11 juliviering 
van de stad hoorden we een mooi 
verhaal van de heemkundige kring 
over de geschiedenis van Nevele. 
Jan Van Eyck, de Bourgondiërs 
en middeleeuws Vlaanderen zijn 
tastbaar aanwezig in onze moderne 
maatschappij en boeien ons tot op 
vandaag via boeken en tentoonstel-
lingen.

Ook in Deinze en Nevele treffen we 
sporen aan van zeer oude tot recente 
geschiedenis. Onlangs passeerde 
ik nog eens de mooie Onze-Lieve-
Vrouwkapel in de Ommegangstraat, 
een erfenis van het rijke, industriële 
verleden van Deinze. En laten we 
vooral het monument van onze eigen 
Landegemse Renaat De Rudder, 
Vlaams Fronter en IJzersymbool, 
niet vergeten. Ook lapnamen hebben 
dikwijls een lange ontstaansgeschie-
denis. 

We zijn trots op dat verleden dat ons 
heden geboetseerd heeft. Dat ons 
tot de Deinzenaar, Nevelenaar en 
Vlaming van vandaag maakt. Het is 
het fundament voor het welvarend 
Vlaanderen van de toekomst als 
inclusieve gemeenschap, identiteit, 
volk en natie. Daar wil 
N-VA Deinze samen 
met u naartoe.

Jan Vander 
Mijnsbrugge
Voorzitter

Quiz Jong N-VA Deinze-Nevele
Na een geslaagde editie in 2019, organiseert Jong N-VA Deinze op 
zaterdag 23 oktober opnieuw een amusante quiz.

“We leveren de ingrediënten voor het perfecte avondje uit: humor, muziek 
en interessante weetjes waarbij we het politieke onderwerp tot een minimum 
beperken”, zegt voorzitter Aelön Messiaen. “Jong of oud, iedereen is welkom 
voor deze uiterst vermakelijke avond waarbij mooie prijzen te winnen vallen 
mét ook voor iedere deelnemer een extra attentie.”

De quiz gaat door in zaal Ter Wilgen in Petegem-aan-de-Leie. Deelnemen 
kost 20 euro per groep met ploegjes van 3 tot 5 personen. Inschrijven kan tot 
en met 16 oktober via de Facebookpagina van Jong N-VA Deinze of door een 
mailtje te sturen naar deinze@jongnva.be.

 Van links naar rechts: penningmeester Maxime Campe, bestuurslid Andreas 
Schollier, bestuurslid Yaron Messiaen, voorzitter Aelön Messiaen, bestuurslid 
Mathieu Vuylsteke, secretaris Ruben Van Gilsen en bestuurslid Ybe Leyman.
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu 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

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

Deinze
www.n-va.be/deinzedeinze@n-va.be N-VA Deinze
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 Gemeenteraadslid Sabine Vermeulen wil lapnamen herwaarderen. Dat zijn volkse 
benamingen van straatnamen en wijken die nog steeds in gebruik zijn. Het voorstel 
om onder het officiële straatnaambord een plakkaat aan te brengen met de dialect-
vorm, werd door de gemeenteraad goedgekeurd.

 Daarnaast ondervroeg Sabine Vermeulen de bevoegde schepen over de controle van 
de Vlaamse dierenwelzijnsinspectie bij Folyfoot. Het dierenasiel stopt en er is nog geen 
nieuwe oplossing voor gevonden of te plaatsen dieren uit Deinze. De N-VA pleit voor 
een duurzame oplossing voor wat het dierenasielbeleid betreft, in samenwerking met 
de al bestaande lokale Deinse asielen, zoals Kat op de Dool.

 Op de gemeenteraad van november 2019 vroeg onze N-VA-fractie bij monde 
van Karlien De Paepe om fietslessen te organiseren. Aangezien veel nieuwkomers 
met een migratieachtergrond niet hebben leren fietsen, zijn die lessen een ideale 
kans voor hen. Op die manier wordt men mobieler en vergroten de kansen in het 
zoeken naar werk en de verdere integratie.

 Gemeenteraadslid Matthias Neirynck legde recent een 
opmerkelijk voorstel op tafel. Hij wil namelijk dat de stad 
vanaf 2022 legkippen verkoopt aan haar inwoners. On-
danks dat in het verleden in Nevele ook al eens zo’n 
groepsaankoop werd georganiseerd, wees de burgemeester 
het idee af. N-VA Deinze blijft onze kippenstad alleszins 
wél promoten en initiatieven omtrent milieu voorstellen.

 ‘Vlaanderen Mooi’ voert de strijd tegen 
zwerfvuil en sluikstort op. Met coachingtrajecten 
wil men steden en gemeenten helpen een efficiënt 
zwerfvuil- en sluikstortbeleid uit te bouwen en te 
implementeren. Op voorstel van fractievoorzitter 
Bart Vermaercke gaat ook Deinze een kandida-
tuur indienen voor één van de 20 nieuwe 
coaching trajecten van dit jaar.

 Onze N-VA’ers sloten de zomervakantie af met een gezellige teambuilding. 

We verwelkomen u vanaf 18.30 uur in de benedenzaal van Sporthal 
Landegem, Stationsstraat 19 in Landegem. De prijs voor volwassenen 
bedraagt 18 euro, kinderen jonger dan 12 jaar betalen 9 euro. Parle-
mentslid Anneleen Van Bossuyt is onze gastspreker. Uw inschrijving 
is definitief na ontvangst van het juiste bedrag op het rekeningnummer 
van N-VA Deinze: BE57 7512 0815 1835.

Inschrijven kan bij onze bestuursleden, via karlien.depaepe@n-va.be of
0474 32 08 22, of via de Facebookpagina en website van N-VA Deinze/
Nevele. Er zijn ook vleesschotels te verkrijgen op aanvraag.

Kaas- en wijnavond op 27 november
Op zaterdag 27 november organiseert N-VA Deinze een kaas-en 
wijnavond, met ook een uitgebreid aanbod van streekbieren.

deinze@n-va.be
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Onze N-VA-fractie in de gemeenteraad



 Karlien en Martine hadden een leuke tijd met de kleinkinderen. 

 Ronny verkende ons prachtige landschap met de moto.

 Glenn testte zijn bergbenen met het gezin in Oostenrijk.

 De N-VA-familiedag in 
Plopsaland De Panne was 
een schot in de roos.

Hoe bracht u deze zomer door?

N-VA Deinze doet mee!

3



 Gauthier bezocht zijn familie in Italië.

 Aelön was op zwier bij het ‘Zomer Treffen’ van Jong N-VA.

 Jan leest graag een boek om tot rust te komen.

 Bart zocht met zijn gravelbike de 
mooiste plekjes op in de Auvergne.

 Maxime vierde de Vlaamse Feestdag.

 We gingen op wandel in de Brakelse 
bossen met ministers Zuhal Demir en 
Matthias Diependaele

www.n-va.be/deinze
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JAN VANDER MIJNSBRUGGE
 In deze rubriek gaat fractievoorzitter Bart Vermaercke in gesprek met een 
bestuurslid van de N-VA.

Dag Jan, vanwaar jouw engagement in 
de politiek?
“Politieke discussies waren nooit ver weg 
aan de eettafel bij mijn ouders. Het zal 
misschien wat vreemd klinken, maar 
Thatcher en Reagan waren echte jeugd-
helden voor mij. Zij durfden opkomen 
tegen de communistische atoomvijand 
uit het oosten. Ook economisch kon de 
kruideniersmentaliteit van Thatcher 
me wel bekoren: werken voor de kost. 
Profitariaat was het ergste dat er was. In 
de politiek waren dat de linkse partijen, 
de transfers naar Brussel en Wallonië 
enzovoort.”

“We waren thuis radicaal Vlaamsgezind. 
Mijn grootvader heeft vier jaar lang in 
de loopgraven gevochten als eerstelijns-
brancardier. De Vlaamse identiteit werd 
met trots getoond. Voor ons stond de 
waarheid in ’t Pallieterke, de enige krant 
die thuis gelezen werd. Uiteindelijk heb 
ik na jaren twijfelen mijn gading gevon-
den bij de N-VA, vooral na de breuk van 
het kartel. Het gedachtengoed van de 
partij spreekt me enorm aan. Ik ben een 
bouwer en organisator, eerder dan een 
publiek figuur.”

Je bent een nieuwe Deinzenaar?
“Ik ben in Deinze komen wonen omdat 
mijn echtgenote werk vond in het lokale 
ziekenhuis. Ik ben een rasechte Oost-
Vlaming: geboren in Aalst, het ouderlijk 
huis in Wetteren en Schellebelle, school 
gelopen in Wetteren en Melle, univer-
siteit in Gent, getrouwd met een Gentse 
en na een omzwerving in Mariakerke, 
woon ik nu al sinds 1994 in Deinze. Be-
roepsmatig ben ik na een carrière van 18 
jaar in de ICT, zelfstandig ondernemer 
geworden in de bouwsector en interieur-
inrichting.”

Ben je op vakantie geweest dit jaar?
“Tja, dat was een moeilijke in 2021. Ik 
ga graag en veel op reis, telkens naar een 
andere bestemming. Twee keer hetzelfde 
verveelt mij. Nieuwe ontmoetingen 
met andere culturen, wereldwonderen, 
verbluffende natuur, maar ook dichtbij: 
Wallonië, Noord-Frankrijk en de eigen 
Vlaamse streek. Het hoeft niet altijd luxe 
te zijn. In elke reis stop ik een ‘uit-je-
comfortzone moment’, bij voorkeur via 
een kort verblijf bij een lokale familie. 
Er is veel meer te ontdekken dan een 
mensenleven kan vullen. Dit jaar ont-
dekte ik de Condroz. Ik kan het iedereen 
aanraden.”

Naar welke periode in je leven kijk je 
met plezier terug?
“Naar de zomer van 1976: elf jaar oud, 
jeugdige onschuld, elke dag met mijn 
jeugdvriend Dirk gaan zwemmen in de 
Warande in Wetteren. Stoeien en ravot-
ten, gewoon voor het donker thuis.”

Zie je verbanden tussen de politiek en je 
beroepsleven als ondernemer?
“Ik hou wel van het Gentse adagium: ‘nie 
neute, nie pleuje’, wat in essentie vertaalt 
hoe ik in het leven sta. Professioneel 
probeer ik steeds al losse eindjes weg te 
werken. Alles moet juist, nauwkeurig en 
volledig zijn. Perfectie en foutloosheid is 
de na te streven norm. En ik ben bijzon-
der gecharmeerd door de mooie Engelse 
uitdrukking: ‘The proof of the pudding 
is in the eating’. Soms moet je gewoon 
dingen durven doen en nadien evalueren 
of het goed was.”

Welke kant van jou kennen we nog niet?
“Ik was een fan van Star Trek, vind 
‘Tantes’ van Cyriel Buysse het beste boek 
en oefen regelmatig op de saxofoon. Ooit 
geef ik een optreden.”

We zullen er zijn! Bedankt, Jan.

Bestuurslid 

in de 

kijker

• 56 jaar
• Ondernemer
• Getrouwd met Bea
• Papa van An Sofi e, David en Laura
• Voorzitter N-VA Deinze
• Lid van de partijraad N-VA
• Saxofonist en bridgespeler
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