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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Verkeersveiligheid is prioritair voor de N-VA (p. 2)Jong N-VA heeft een nieuw bestuur (p. 2)

Voorwoord

Beste Deinzenaar, 

“Ik ben Vlaming en daar ben ik fier op.”

Dat heeft zes jaar lang op mijn boekentas 
gestaan en dat is vandaag nog altijd zo.

Betekent dat dan dat ik iets tegen de 
Franse taal heb? Welneen, een Vlaams- 
nationalist heeft geen enkel probleem met 
de taal van Molière. De taal van je buren 
spreken is een troef. Dus toch even dat 
cliché ontkrachten. 

Wat wel waar is, dat is dat we opkomen 
voor onze mooie Nederlandse taal, die één 
van de verbindende elementen is van onze 
Vlaamse identiteit. Dat we niet houden 
van de verrommeling via het Engels. Dat 
goede taalkennis een belangrijk doel is 
van het onderwijs. Dat we niet houden van 
mensen die zich superieur voelen alleen 
maar omdat ze Frans spreken. Dat we niet 
houden van taalimperialisten die vinden 
dat alles maar aan hen moet aangepast 
worden wanneer ze naar Vlaanderen 
komen. 

Daarom eindig ik graag met de mooie 
woorden van Vlaanderens grootste dichter 
Guido Gezelle: “De vlaamsche tale is 
wonder zoet, voor die heur geen geweld 
en doet.”

Keer rijrichting Tolpoortstraat terug om
Op de gemeenteraad vroeg gemeenteraadslid Bart Vermaercke naar de 
evaluatie van de rijrichting in de Tolpoortstraat. De burgemeester zei 
dat er geen enkele reden is om de rijrichting opnieuw om te draaien. 
Wij horen andere signalen.

Dit was de mening van de burgemeester over de gedraaide rijrichting in de Tolpoort-
straat: “Er is minder fijn stof en de campagne ‘parkeren op de rand’ werkt goed. Ook 
de file op de N43 is niet aangegroeid. Er moeten meer mensen in het centrum komen 
wonen om de handel weer aan te zwengelen. Het enige wat de handelaars vragen zijn 
grotere borden voor de aanduiding van de rijrichting.” 

Foute evaluatie
Bart Vermaercke geloofde zijn oren niet: 
“Dat de handelaars enkel grotere borden 
willen, is compleet fout. Bijna 80 procent 
van de ondervraagde handelaars wil terug 
naar de situatie van voor april. Dat het 
omkeren van de rijrichting niet gesmaakt 
wordt door de consument, blijkt uit een 
recente poll van Unizo. 90 procent van de 
1 200 deelnemers gaf daarin aan terug te 
willen naar de vroegere rijrichting.”

Inzetten op handelskernversterking
Op de gemeenteraad van november pleitte 
Bart Vermaercke ervoor om de rijrichting 
opnieuw om te draaien en de straat te 
voorzien van snelheidsremmers. Zo houden we snel verkeer uit het centrum en kan het 
fiets- en autoverkeer aan dezelfde snelheid flaneren. 

De N-VA wil de Tolpoortstraat opnieuw verbinden met de Markt. 
Dat is essentiëel voor een goed draaiend handelsapparaat. 
Deinze heeft de voorbije drie jaar meer dan 175 000 euro 
ondersteuning toegekend aan handelszaken en het ex-JBC-
spookpand aangekocht. Die investeringen moeten ten volle 
bijdragen tot een leefbare en bruisende kern. Dat is uiter-
aard alleen mogelijk als de kern goed bereikbaar is. Het zou 
de meerderheid dan ook gesierd hebben ons voorstel ernstig te 
nemen en te luisteren naar de inwoners.

Verder denkt de N-VA aan het inzetten van een elektrische     
shuttlebus om de winkelstraten en de shoppingcentra met     
elkaar te verbinden.

  De burgemeester ziet geen enkele reden om 
de rijrichting om te draaien. Dat werd ons 
al duidelijk toen de voorsorteervakken voor 
fi etsers in het rood werden geschilderd.

Jan vander Mijnsbrugge
Voorzitter N-VA Deinze

Bart Vermaercke
Gemeenteraadslid
Provincieraadslid
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Vernieuwd Jong N-VA-bestuur
Onze N-VA-jongeren verkozen een nieuw bestuur. 
Aelön Messiaen, meteoroloog bij de Luchtmacht en 
student Politieke Wetenschappen, zal de jongerenafde-
ling de komende twee jaar opnieuw leiden als voorzitter. 
Gauthier Moreels is ondervoorzitter en Ruben Van 
Gilsen is secretaris. Maxime Campe, Ybe Leyman, 
Yaron Messiaen, Andreas Schollier en Guillaume 
Vienne vervolledigen het bestuur. Matthias Neirynck is 
erevoorzitter.

Enthousiastelingen uit Deinze en Nevele
De N-VA-jongeren fungeren als aanspreekpunt voor 
alle jongeren uit onze stad. Zij zorgen ervoor dat goede 
ideeën en bekommernissen van de jeugd bij de juiste 
personen terechtkomen. Naast het politieke is er ook 
voldoende ruimte voor plezier en vertier.

Wil je ook meedoen? 
Contacteer Jong N-VA via aelon.messiaen@n-va.be

Blijven aandringen loont

Subsidie voor het kerstfeest voor alleenstaanden

Paul Soetaert
Gemeenteraadslid

Het kerstfeest voor alleenstaanden in Deinze is al 27 jaar een prachtig initiatief 
van talrijke vrijwilligers. Nu de fusie een feit is, zijn ook eenzamen uit Nevele 
welkom op deze kerstavond. Paul Soetaert vroeg op de gemeenteraad om dit  
sociaal initiatief te ondersteunen met een financiële bijdrage.

Kerst voor iedereen
Het jaarlijkse kerstfeest is al 27 jaar een feest 
voor alleenstaande of sociaal geïsoleerde inwo-
ners van onze stad, zonder rang of stand. Dit 
prachtig initiatief van de ‘Deinse Weldoeners’ 
is dankzij de inzet van talrijke vrijwilligers en 
sponsors een groeiend succes. Nu ook mensen 
uit Nevele welkom zijn, zal het een nog groter 
feest worden. Gemeenteraadslid Paul Soetaert 
hield een stevig pleidooi ten voordele van de 
organisatie en vroeg het stadsbestuur om een 

jaarlijkse financiële subsidie te voorzien voor 
dit kerstfeest.

Steun goedgekeurd
Het stadsbestuur keurde het N-VA-voorstel 
goed en gaat akkoord met een jaarlijkse subsi-
die aan de ‘Deinse Weldoeners’ voor de organi-
satie van het kerstfeest voor alleenstaanden. 
Alle hulp is welkom om dit mooi initiatief 
verder te laten bestaan. N-VA Deinze wenst 
iedereen een gezellig samenzijn met kerst!

Geen Nederlands, wel Frans
Jan Pauwels merkt op dat de stad in haar vormingsaanbod toe-
ristische talen blijft opnemen, maar nog steeds geen Nederlands 
aanbiedt.

De burgemeester antwoordde dat hij de taallessen Frans, Italiaans, 
Spaans en Engels wil behouden om inwoners meer kansen te geven 
op de arbeidsmarkt. Jan Pauwels volgt die redenering niet: “De 
lessen vinden overdag plaats en het grootste deel van de cursisten 
heeft niet meer de leeftijd om zich op de arbeidsmarkt te begeven. 
Voor hen zijn de taallessen een loutere vrijetijdsbesteding. Het is 
geen kerntaak van de stad om de lessen te blijven organiseren. 
Bovendien vormt de stad zo concurrentie met de scholen in 
Deinze die dezelfde lessen aanbieden.”

De N-VA vindt het veel nuttiger om met het budget taalinitiaties 
Nederlands te organiseren voor kansengroepen. Want de kennis 
van onze Nederlandse taal is een eerste vereiste tot integratie. En 
biedt echte kansen op de arbeidsmarkt, veel meer dan toeristisch 
Italiaans en Spaans.

  Jong N-VA Deinze-Nevele koos een nieuw bestuur.

In Landegemdorp staat sinds kort 
een verkeersaanduiding die aangeeft 
dat het fietspad stopt en de fietsers 
daar de weg opkomen. De signalisatie 
kwam er na meerdere interventies 
van gemeenteraadslid Karlien De 
Paepe. Voor N-VA Deinze is ver-
keersveiligheid prioritair. Waar nodig 
blijven we aandringen tot het loont.

deinze@n-va.be

Onveilige verkeerssituaties kan je melden op onze website 
www.veiligverkeerdeinze.be
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Wist je dat ...
er in het Kaandelpark een hondenuitloopweide komt? Gemeenteraadslid Sabine Vermeulen is daar al 
een tijd vragende partij voor. Vroeger was er zo’n weide in de Louis Dhontstraat, maar door de stedelijke 
ontwikkeling die op die site komt, moest de weide weg. 

Het stadsbestuur beloofde aan Sabine dat er zal bekeken worden of ook op andere locaties in Deinze en 
Nevele een speelweide voor honden kan komen.

Ook op de Brielmeersen komt er een grote, nieuwe hondenuitloopweide. Die weide is een realisatie van 
het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.

Personen met een beperking hebben het recht op een volwaardige 
deelname aan de samenleving. Nevele was zich daarvan bewust 
en ontwikkelde destijds de gratis begeleiderspas. Die pas bood 
begeleiders van personen met een beperking gratis toegang tot 
evenementen. Zo konden inwoners met een beperking die nood 
hadden aan ondersteuning deelnemen, zonder dat ze twee tickets 
moesten betalen.

Gemeenteraadslid Karlien De Paepe stelde voor om ook in de 
fusiestad die gratis begeleiderspas in te voeren. Maar de meerder-
heid wimpelde het voorstel af. Onbegrijpelijk. De argumentatie 

om het voorstel weg te stemmen, getuigt niet van 
een warm beleid. Het stadsbestuur denkt alleen 

aan de inkomsten die het zou kunnen mislopen 
in het nieuwe cultureel centrum. 

Het is zeer jammer dat opnieuw een mooi     
initiatief van Nevele stopgezet wordt.

 Jan Deleu en zijn begeleider Jan Pauwels
betreuren de beslissing van de stad heel erg.Karlien De Paepe

Gemeenteraadslid

Kerkenbeleid van de stad is mager
Gemeenteraadslid Matthias Neirynck moest, net als de andere raadsleden, in de pers vernemen dat 
de kerk van Grammene verkocht zal worden. Matthias vroeg nochtans enkele dagen ervoor in de 
gemeenteraad naar de stand van zaken, maar kreeg geen duidelijk antwoord. Tot zijn verbazing 
kon hij de volgende dag plots wel een aantal beslissingen van het stadsbestuur in de krant lezen. Het 
kerkenbeleidsplan van Deinze blij�  echter � auwe kost. De stad maakt te weinig concrete beleidskeuzes.
In tijden van budgettaire krapte en vele maatschappelijke noden zijn de hoge kosten voor een groot aantal 
kerken niet meer te verantwoorden. Er moeten echte alternatieven en herbestemmingen uitgewerkt 
worden. 

Matthias Neirynck
Gemeenteraadslid

Sabine Vermeulen
Gemeenteraadslid

www.n-va.be/deinze

Meerderheid toont geen begrip voor personen met een beperking



Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


