
“Ik zet mij in voor jonge vrouwen!”
Ybe Leyman is de nieuwe voorzitter van Jong N-VA Deinze.

Even voorstellen
Jong N-VA Deinze koos een nieuw bestuur. Ybe Leyman, communicatiemanager en 
studente leerkracht secundair onderwijs uit Petegem aan de Leie, zal de komende twee 
jaar de afdeling voorzitten. De afdeling hee�  zo voor het eerst een vrouwelijke voorzit-
ter. Mathieu Vuylsteke staat Ybe bij als ondervoorzitter. Hij werkt als beleidsadviseur in 
het Europees Parlement. Maxime Campe, IT-consultant, neemt de functie van secreta-
ris op. 

De kersverse voorzitter zet zich 
in voor meisjes die de stap naar 
de politiek willen zetten. “Heel 
wat meisjes in Deinze zijn erg ge-
engageerd en hebben een stevige 
mening. Ze worden afgeschrikt 
door het idee dat politiek niets 
voor hen is. Ik wil de komen-
de jaren aantonen dat jonge 
vrouwen perfect hun mannetje 
kunnen staan. Er is altijd plaats 
in ons bestuur en er mag gerust 
wat extra girlpower bijkomen”, 
aldus een vastberaden Ybe.

Van links naar rechts: Yaron Messiaen, Andreas Schollier, 
Ybe Leyman, Maxime Campe en Mathieu Vuylsteke.

Beste Deinzenaar

Een stadsbestuur heeft vele 
opdrachten. Ondersteunen van 
de wieg tot aan de laatste oude 
dag. Zorgen voor een propere 
omgeving, voor de natuur, voor 
mobiliteit en voor ruimtelijke 
ordening. Werk maken van een 
levendige economische activiteit 
en van lokale handel. Ontspanning 
en sport faciliteren en dat vooral 
voor de jeugd. Wonen aangenaam 
en betaalbaar maken. En niet te 
vergeten: onze veiligheid waarbor-
gen via brandweer en politie. 

Ondertussen krimpen de fi nanci-
ele mogelijkheden door de hoge 
energieprijzen en infl atie. Daar-
door moet de stad zich tot haar 
kerntaken beperken. Het gaat 
tenslotte om uw belastinggeld. 
Vastgoed verhandelen, projecten 
ontwikkelen of een café uitbaten 
zijn geen kerntaken. Integendeel, 
die activiteiten zorgen voor oneer-
lijke concurrentie met de lokale 
ondernemer. De kostbare tijd van 
medewerkers en vrijwilligers kan 
veel nuttiger en voor echte noden 
ingezet worden. 

Op het einde van opnieuw een 
vreemd jaar wens ik jullie een 
zalige kerst en een voorspoedig 
nieuwjaar. Geniet van het gezel-
schap van vrienden en familie. 

Jan Vander Mijnsbrugge
Voorzitter N-VA 
Deinze

Het bestuur van Jong N-VA Deinze

Uitnodiging 
NIEUWJAARSRECEPTIE

Wilt u kennismaken met het N-VA-team? U bent 
welkom op onze nieuwjaarsreceptie op 27 januari 
2023 om 19 uur in de Oude Jongensschool in 
Vinkt.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Deinze
www.n-va.be/deinzedeinze@n-va.be N-VA Deinze
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Nieuws uit de gemeenteraad 

Voetbaldossier 
De stad start met de opmaak van een eigen ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) voor het voetbalstadion. Ze 
doet dat ter vervanging van het vernietigde provin-
ciale RUP. N-VA en de provincie Oost-Vlaanderen 
namen het initiatief om het belangrijke dossier te 
deblokkeren. 

Pluimen pakken
Het waren Bart Vermaecke en de provincie 
Oost-Vlaanderen die het voorstel deden. Dat was niet 
naar de zin van het stadsbestuur. Het stadsbestuur ging 
liever zelf met de pluimen lopen en veegde het voorstel 
van N-VA Deinze van tafel. “We doen 
het zelf wel in de plaats van de 
provincie”, werd er luid geroepen. 
Het stadsbestuur polariseert in 
plaats van samen te werken. Het 
wentelt de schuld van zelfge-
creëerde problemen af op de 
provincie. 

Zonnepanelen op kerken 
en overheidsgebouwen
De stad plaatst zonnepanelen op de Sint-Amanduskerk in 
Astene. Ook investeerde de stad in infraroodstralers. De 
bestaande verwarmingsinstallatie wordt zo vervangen.  

Coördinatie is nodig
Het standpunt van N-VA Deinze is duidelijk. “We plei-
ten voor een gecoördineerde aanpak van het plaatsen van 
zonnepanelen op de verschillende kerkdaken. Zijn het de 
kerkfabrieken die dat moeten beheren of kan dat uitbesteed 
worden? Kerkfabrieken hebben dan geen planlast en ze hoe-
ven geen investeringen te doen. Bovendien kunnen ze stroom 
op het net plaatsen en genereren ze daardoor inkomsten”, vat 
gemeenteraadslid lid Jan Pauwels samen.

Open deuren
De meeste kerken zijn nu enkel toegankelijk 
tijdens de viering. Jan Pauwels herhaalde 
zijn oproep om de kerkdeuren massaal te 
openen. “Kerken zijn oases van rust. Er 
is ruimte en tijd voor stilte, bezinning en 
reflectie. Het is verrijkend om een kerk 
binnen te stappen. U waardeert de stilte 
en de rust en geniet er van de aanwezige 
kunstschatten”, weet hij. Jan Pauwels 

Bart Vermaecke

Van links naar rechts: 
Jan Vander Mijnsbrugge 
(voorzitter N-VA Deinze), 

Paul Soetaert, Bart Vermaercke 
(fractievoorzitter),
 Karlien De Paepe,
 Willy Planckaert, 
Matthias Neirynck
en Jan Pauwels. 

deinze@n-va.be



U staat niet alleen in de energiecrisis
Gemeenteraadslid Karlien De Paepe stelt voor om een stroomverbruiksmeter voor u ter beschikking te 
stellen. Met dat apparaatje scant u het energieverbruik van uw toestellen.

De bevoegde schepen maakte naar aanleiding van dat voorstel via D17 bekend waar u zo een toestel kunt 
ontlenen. U vindt de informatie over de toestellen via het digitaal energieloket. Eerder verscheen in D17 op 
initiatief van Karlien De Paepe een lijst van ‘Warmteplekken’. Dat zijn publiek toegankelijke openbare gebouwen 
waar de temperatuur aangenaam is.

Vragen bij inventarisatie trage wegen 
De N-VA-fractie kaartte het beleid omtrent de trage wegen aan. Aan-
leiding was de afscha�  ng van een niet meer bestaande voetweg. 

De N-VA-fractie vroeg om een inventaris te maken van de trage wegen 
die herkenbaar aanwezig zijn in het landschap en van diegene die in 
ere kunnen hersteld worden als veilige verbindingsweg. De aanleiding 
daarvoor was de afschaffing van de voetweg in Astene. Die voetweg 
werd niet meer gebruikt en werd helemaal overbouwd door de grote 
verkaveling in Astene. We deden ook een oproep om eigenaars van 
gronden te benaderen die op sluikse wijze trage wegen laten verdwijnen 
door uitgroei van hagen, aanleggen van diepe voren, of doorploegen.

Nood aan duidelijkheid 
Het schepencollege keurde de 
omgevingsvergunning voor de tweede 
fase van de site van de Molens goed. 

Woontorens
Op de rechterzijde van de site worden 
drie woontorens opgetrokken. Een toren 
bestaat uit zestien verdiepingen en biedt 
plaats aan zestig residentiële wooneenhe-
den en vier handelspanden. Twee andere 
woontorens bieden plaats aan een totaal 
van 81 entiteiten. Er is een ondergronds 
parkeergebouw voor fietsen en 184 au-
tostaanplaatsen. In een latere fase komt 
er nog een woonblok met 29 woningen. 
Raadslid Bart Vermaercke vroeg op de 

gemeenteraad naar de voortgang van het 
nog te verwezenlijken project. Hij infor-
meerde naar de zogenaamde ‘Kop van de 
Tolpoortstraat’ en de geplande verbinding 
met de site Molens.

Onduidelijke praktijken
Het stadsbestuur zei altijd dat het de 
gewenste eigendommen zou verwerven 
via onderhandelingen. Er zouden geen 
gedwongen onteigeningen zijn. Niets bleek 
minder waar. Op 20 juli ging het college 
principieel akkoord met de onteigening 
van de eigendommen die nog niet in bezit 
waren. Het voorlopige onteigeningsbesluit 
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

N-VA Deinze hekelde altijd al dat het 
stadsbestuur op pad ging met de onteige-
ningsakte in de broekzak om eigendom-
men op te kopen. Dat werd altijd ontkend. 
Nu geeft het stadsbestuur die bedenkelijke 
manier van werken toch toe.

Vreemde beslissingen
Oorspronkelijk was het de bedoeling om 
de huizen op te kopen en ook daar een 
nieuw woonproject te creëren. Eerder 
kocht het stadsbestuur al enkele wonin-
gen tegen een veel te hoge aankoopprijs 
en zelfs met zwaar vervuilde grond. Daar 
stapt het stadsbestuur nu vanaf. De waarde 
van de woningen vermindert door enkel 
de tuin te onteigenen.

Zuhal Demir
Op 17 oktober was minister Zuhal Demir 
te gast in Deinze voor een panelgesprek 
over de energiecrisis. Het was een leer-
rijk en interessant evenement. 

Herinneringseducatie in 
reflectieruimte Vinkt 
Tijdens de gemeenteraad van 25 oktober werd het 
voorstel gelanceerd om scholen een premie te geven 
als ze een bezoek brengen aan een oorlogssite in 
België. Concreet gaat het om een bezoek aan de 
kazerne Dossin in Mechelen of aan het memoriaal 
van Breendonk. 

Gemeenteraadslid Matthias Neirynck stelde voor 
om de reflectieruimte in Vinkt te betrekken bij de 
toekenning van de premie. De scholen van Deinze 
moeten aangemoedigd worden om de reflectieruim-
te te bezoeken. De burgemeester had oren naar het 
voorstel. Hij werkt een voorstel uit met de gemeen-
ten die een memoriaal op hun grondgebied hebben. 
Zo vergroten we het bewustzijn over ‘dat waartoe de 
mens in staat is’.

Karlien De Paepe

Matthias Neirynck

www.n-va.be/deinze



FEDERALE BEGROTING
VAN REGERING-DE CROO IS 
ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest
zelfs zijn eigen staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans 
helder: België heeft de allerslechtste begrotingscijfers van de 
hele eurozone. Alle broodnodige hervormingen rond de 
arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.” 

“

Sander Loones
N-VA-Kamerlid

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting

BEL FRA SVK IT SPA EMU NED SVN DUI FIN OOS GRI POR LUX ZWE DK ZWI IER NOR

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

Verwacht begrotingssaldo in 2024

VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR
BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027

In de Vlaamse begroting geen ‘materiële fouten’ zoals in de federale! 
De Vlaamse Regering zet koers naar een begrotingsevenwicht in 2027. 
We zijn verantwoordelijke politici. Daarom weigeren we de miserie van 
vandaag door te schuiven naar de generaties van morgen. We hebben
de moed om moeilijke problemen nu op te lossen.”

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo na correcties begrotingsdoelstelling

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
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Evolutie Vlaamse begroting


