Lichten doven als besparingsoperatie p. 3

Bezoek het Vlaams parlement p. 3

DEINZE

deinze@n-va.be I

www.n-va.be/deinze I jaargang 2017 • editie 2

V.U.: PETER BROEREN, KAREL PICQUELAAN 69, 9800 DEINZE

GESPREKSAVOND

‘Geen sociale woningen realiseren,
is geen sociaal beleid’

PARLEMENTSVOORZITTERS
OP DE SOFA
Kom op vrijdagavond 5 mei naar
zaal de Rekkelinge voor een
boeiend sofagesprek met
Vlaams Parlementsvoorzitter

JAN PEUMANS
en
Kamervoorzitter

SIEGFRIED BRACKE
Het gesprek zal gaan over het reilen en
zeilen van de politiek.
En wordt gemodereerd door
Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen.

VRIJDAG 5 MEI - 19.30 uur
in DE REKKELINGE

welkom!
Iedereetins ingang
G ra

Gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen vindt het
beschamend dat er op 236 nieuwe woningen geen enkele sociale woning wordt voorzien.

Aan de Beekstraat en Karmstraat komt een zeer grote nieuwe verkaveling.
236 nieuwe woningen zullen daar gebouwd worden. Het stadsbestuur
spreekt van duurzame en residentiële woningen.
“Een duurzame ontwikkeling gaat niet enkel over aandacht voor groene
ruimte, maar ook over de mobiliteit, het sociale contact, het energieverhaal, het collectief maken van voorzieningen én het betaalbaar maken van
een woning. Maar, beste stadsbestuur, betaalbaar voor u en mij betekent
daarom niet betaalbaar voor iedereen”, zegt Sabine Vermeulen.
 GEEN ENKELE SOCIALE WONING

Als we er het masterplan van deze verkaveling nog eens op naslaan, staan er enkele
verwijzingen naar sociale diversiteit en
sociale huisvesting. Maar op het einde van
de rit schiet er van deze doelstellingen niets
meer over. Er wordt geen enkele sociale
woning voorzien in de nieuwe reuzeverkaveling van 236 woningen.

 GEEN SOCIALE MIX

Er is geen verplichting voor een projectontwikkelaar om sociale woningen op te
nemen in een nieuwe verkaveling. Maar
de stad kan wel een inspanning eisen door
een lokaal reglement op te stellen. Zo kan
de stad een sociale mix garanderen in

een nieuwe wijk. En zo komen er ook een
aantal woningen die betaalbaar zijn voor
iedereen. Maar het stadsbestuur heeft niet
onderhandeld met de projectontwikkelaar om ook burgers met sociale noden
een kans te bieden op een betaalbare en
bescheiden woning.

 GEEN INSPANNING GEEIST

De N-VA vindt het bedroevend dat in
dergelijke grote verkaveling geen rekening
wordt gehouden met sociale woningbouw.
Sociale woningbouw is niet enkel de taak
van een sociale bouwmaatschappij, maar
ook van de stad. Een lokaal reglement was
in dergelijke reuzeverkaveling echt wel op
zijn plaats geweest.
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N-VA Deinze in beeld

Maak kennis met het unieke
N-VA-ganzenspel.
Bestel uw exemplaar via
sabine.vermeulen@n-va.be
Op Valentijn was N-VA-Deinze op stap
om voorbijgangers te verwennen met
chocolaatjes en muntjes.
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parkeerbeleid te voorzie
in het
van 2012 stond ook de vraag om een half uur gratis parkeren aan te bieden
winkelcentrum. Het stadsbestuur begint oor te krijgen naar onze vragen.
Nu wachten we op de uiteindelijke uitwerking van onze beide voorstellen.

Lid in de kijker:

Hubert Buysse - 81 jaar
Hubert kent u misschien van zijn engagement in Deinze. Tijdens zijn wandelingen
bestrijdt hij, gewapend met grijptang en een plastic zak van ‘Action’, zwerfvuil.
Hubert is een vrijwilliger naar ons hart. Bedankt voor al het gedane werk!
beroep Gepensioneerd. Hubert was 6 jaar beroepsmilitair en 40 jaar hoofdinspecteur/
interventie bij de Mobiele Brigade van de Antwerpse politie waar hij de leiding had over
15 patrouillewagens.
hobby’s klassieke muziek, ballet, toneel en opera.
Deinze Op 68-jarige leeftijd is Hubert van Brasschaat naar Deinze verhuisd.
waarom N-VA? “Omdat ik Vlaming ben en de N-VA de Vlaamse zaak belangrijk vindt.
Bovendien leveren ze op federaal en Vlaams niveau goed werk.”

deinze@n-va.be
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N-VA Deinze:

“De lichten doven in de deelgemeenten kan niet enkel en
alleen als besparingsoperatie”
In augustus 2014 ging het licht uit in een aantal deelgemeenten en buitengebieden van Deinze.
Het stadsbestuur kondigde dit aan als een besparingsoperatie. De bewoners werden voor een voldongen
feit geplaatst. De N-VA heeft deze maatregel nooit goedgekeurd, omdat we luisterden naar de bewoners en
beseffen dat er geen draagvlak is.
Hele resem klachten

Er kwamen heel wat klachten binnen bij de stad van ontevreden
bewoners. De argumentatie van de klachten was heel divers: we
voelen ons onveilig, we hebben evenveel recht op licht als een andere
belastingbetaler die in het centrum woont, met de fiets in het donker
is te gevaarlijk, putten en oneffenheden zijn niet zichtbaar, we moeten
zelf opdraaien voor de kost van verlichting omdat we een privéverlichting moeten plaatsen, ...
Deze resem klachten heeft het stadsbestuur doen nadenken over een
herziening van de ‘besparingsoperatie’.

Aanpassen masterplan

Nu wil de stad een aanpassing van het masterplan van de openbare
verlichting in buitengebieden doorvoeren door de lichten enkel te
doven tussen 23 en 6 uur in plaats van de huidige volledige uitschakeling. Dat er maatregelen moeten komen om de CO2-uitstoot te
minderen is evident. Maar de stad pakt dit dossier verkeerd aan.

Kiezen voor alternatieven

“Er bestaan alternatieven voor een degelijke en gedragen
aanpak.”

Er bestaan alternatieven voor een degelijke en gedragen aanpak:
lichten laten branden op kruispunten en bochten, lichten dimmen
in plaats van doven, lichten plaatsen met bewegingssensoren, ...
Deze alternatieven komen tegemoet aan de vele klachten van de
bewoners. Maar het stadsbestuur blijft ervoor kiezen om alle lichten
te blijven doven. Niet onze keuze en niet de keuze van veel bewoners.

Bezoek met N-VA het Vlaams Parlement
Op zaterdag 3 juni brengt N-VA Deinze een bezoek aan het Vlaams Parlement in Brussel.
Ook u kan deelnemen aan dit unieke bezoek, waar Vlaams Volksvertegenwoordiger
Sabine Vermeulen u meeneemt door de wandelgangen van dit Parlement.
Kunst, architectuur en politiek komen hierbij aan bod.
Praktisch
Datum: zaterdagvoormiddag 3 juni 2017
De rondleiding start om 10.30 uur aan de ingang van het Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86.
Wie met de trein wil, neemt de trein van 8.53 uur aan station Deinze naar Brussel-centraal.
U wordt dan vanaf het station Brussel-centraal te voet begeleid naar het Parlement.
’s Middags eten we een lekkere koude schotel in het Parlement (kostprijs 12 euro).
Na de lunch kan u, indien gewenst, verder een bezoek brengen aan de stad Brussel.
Inschrijven
Graag vooraf inschrijven via sabine.vermeulen@n-va.be of 0474 87 53 97
Deelname voor bezoek kost 12 euro (koude schotel inbegrepen - keuze tussen vis of vlees)
en kan men storten op het rekeningnummer van N-VA Deinze: BE67 6718 8317 6987
Voor meer info, bezoek onze website: www.n-va.be/deinze of bel naar 0474 87 53 97
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Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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