
We wensen jullie een kerst vol vredeen een jaar zonder verdriet of tegenslag.Mogen de dagen, weken, maandengevuld zijn met liefde en een lach.
Het bestuur van N-VA Deinze

Beste Deinzenaars
Tijd voor een terugblik op het vreem-
de jaar 2021. Allerlei gebeurtenis-
sen toonden aan hoe broos onze 
moeizaam opgebouwde welvaart 
wel is. Niet alleen COVID-19, maar 
ook een wolkbreuk veegde plots 
het werk van een heel leven weg. 
De Deinzenaar toonde zijn groot 
hart met een ongeziene, spontane 
hulpactie daar waar alle overheden 
uitblonken door traagheid, afwezig-
heid of zelfs ronduit falen.

Die welvaart kwam er niet vanzelf. 
Ze is opgebouwd in Vlaanderen 
door de unieke combinatie van 
kansen via het onderwijs, recht op 
eigen bezit en onze democratische 
waarden. Welvaart en onze Vlaamse 
gemeenschap, ze zijn het waard om 
te verdedigen. Het is merkwaardig 

hoe snel we inbinden op onze basis-
rechten omwille van een dreiging: 
een pandemie, terrorisme … Angst is 
de snelste weg naar een dictatuur. 
De verdediging daartegen begint in 
Deinze, in onze lokale participatieve 
democratie. Het begint met respect 
voor jouw vertegenwoordiging: de 
gemeenteraad, het enige instituut 
bevoegd om in naam van de Deinze-
naar beslissingen te nemen.

Rest mij jullie een zalige kerst 
en een voorspoedig nieuwjaar te 
wensen. En zet alvast op het lijstje 
met goede voornemens: bouwen 
aan een mooi en eerlijk Deinze en 
Vlaanderen.

Jan Vander 
Mijnsbrugge
Voorzitter

N-VA Deinze zet 
conformiteitsattest op 
de politieke agenda
Het conformiteitsattest is één van de wettelijke 
instrumenten die ter beschikking staan van de stad 
om haar taken uit te oefenen. De stad is de regisseur 
van het lokaal woonbeleid. Ze moet de kwaliteit van 
de (huur)woningen op haar grondgebied bewaken. 
Het attest vormt het zwart-op-wit-bewijs dat een 
woning voldoet aan de wettelijke normen van de 
Vlaamse Wooncode (minimumvereisten op het vlak 
van veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit en woon-
bezetting). Het vermeldt ook aan hoeveel bewoners 
de woning maximaal onderdak mag geven. 

Onze N-VA-fractie vroeg om het schepencollege de 
opdracht te geven een traject op te stellen om dat 
belangrijke conformiteitsattest in te voeren. Het 
gemeenteraadsbesluit werd unaniem goedgekeurd!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Deinze
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Jong N-VA Deinze kiest nieuw bestuur
Vlak voor hun uiterst geslaagde quiz hebben de jongeren van Jong N-VA Deinze een nieuw bestuur gekozen.

  Aelön Messiaen, meteoroloog bij de Luchtmacht en student Politieke Wetenschappen uit Petegem, zal ook de komende twee jaar 
de afdeling leiden als voorzitter. 

  Hij wordt daarbij bijgestaan door ondervoorzitter Ybe 
Leyman, student communicatiemanagement. 

  Maxime Campe, die zijn job als IT-consultant combineert 
met de studie bedrijfsmanagement en die voorheen al 
penningmeester was, neemt de functie van secretaris 
op. 

  Ruben Van Gilsen, Mathieu Vuylsteke, Yaron Messiaen, 
Andreas Schollier, Guillaume Vienne en Simon 
Vandenhende vervolledigen het bestuur.

“Vier jaar geleden zijn we met enkele enthousiastelingen 
dit project gestart. We hadden het gevoel dat de drem-
pel tussen jongeren en politici te groot was. Daardoor 
kwamen enkele goede ideeën en bekommernissen van de 
jeugd niet tot bij de juiste personen terecht. Intussen zijn 
we geëvolueerd tot een goed geoliede machine. Met onze 
erevoorzitter Matthias Neirynck als gemeenteraadslid 
en de uiterst aanspreekbare raads- en bestuursleden van 
N-VA Deinze komen de grieven van onze jongeren tot bij 
de politici.”

“We fungeren als aanspreekpunt voor alle jongeren in onze stad. Onze sterke bestuursploeg bestaat uit een mix van Deinzenaars en 
Nevelaars. Ook onze deelgemeenten zijn dus vertegenwoordigd bij ons. Want luisteren naar wat er op straat leeft, dat is politiek”, aldus 
Aelön. “Klopt”, vult ondervoorzitter Ybe aan. “Naast het feit dat we op een toegankelijke manier aan politiek willen doen, vinden we 
het ook belangrijk dat we voldoende ruimte laten voor plezier en vertier. Zo houden we onze vergaderingen bij voorkeur in een lokaal 
cafeetje zodat we achteraf nog gezellig kunnen napraten. Uiteraard zullen we ook de komende jaren leuke activiteiten blijven organi-
seren. Onze recente quiz is daar het beste voorbeeld van.”

Ook kennis maken met Jong N-VA? Stuur dan zeker een mailtje naar aelon.messiaen@n-va.be. 
Of wil je lid worden van N-VA Deinze? Mail naar deinze@n-va.be of scan deze QR-code!

Koop lokaal!
Onze handelaars zijn het kloppend hart van onze 
gemeente. Door lokaal te kopen, steun je niet 
alleen jouw lokale ondernemer, maar ook onze 
eigen economie. Zo zorgen we voor elkaar!

deinze@n-va.be
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•  Een échte Flandrien in de gemeente-
raad. Welkom Willy Planckaert! 
Willy vervangt tijdelijk Sabine. We 
wensen Sabine een snel en goed 
herstel.

•  Karlien en Paul lanceerden het 
voorstel om de stedelijke sport- en 
speelterreinen rookvrij te houden. 
Het voorstel werd goedgekeurd door 
de gemeenteraad.

•  Tweede keer goede keer: Deinze 
onderschrijft nu toch op herhaalde 
vraag van de N-VA het ‘charter werf-
transport’. Een belangrijk signaal 
voor een maximaal bereikbare, 
leefbare en veilige schoolomgeving 
tijdens bouw- en wegenwerken.

•  Wist je dat tien procent van de 
uitgereikte Deinse cadeaubonnen 
niet worden gebruikt? De N-VA pleit 
voor een correcte aanwending van 
dat budget.

•  Bart vroeg duidelijkheid over de 
plannen met het voetbalveld ‘Ter 
Wilgen’. Grote onduidelijkheid 
over een nieuwe bestemming blijft 
bestaan. Wordt het nu een ringweg 
of een groenzone? Een antwoord 
blijft uit.

•  Een goedkeuring nodig van de ge-
meenteraad? ‘Waarom is dat nodig?’, 
dacht de burgemeester. En zo vertrok 
er communicatie naar de inwoners 
van de Gaversesteenweg zonder een 
beslissing van de gemeenteraad af te 

wachten. De N-VA sloeg hard op tafel 
en vraagt respect voor de gemeente-
raad en voor de inwoners.

•  De N-VA heeft grote vragen bij de 
tellingen van het verkeer die de 
rijrichting van de Poelstraat gaan 
bepalen. Die tellingen zijn echt 
geen goede graadmeter, gezien men 
ondertussen een (toch niet zo tijde-
lijke?) knip van de Tolpoortstraat 
invoerde in het gedeelte van station 
tot aan kruispunt met N43.

•  Meer dan 170.000 euro van het 
relancebudget voor onze lokale 
economie blijft ongebruikt. De 
N-VA deed heel wat voorstellen om 
dat bedrag gericht te besteden.

De N-VA herdenkt het einde 
van de Eerste Wereldoorlog
Onder de deskundige leiding van onze ondervoorzitter 
Hugo Schaeck ging de N-VA tijdens een zonnige 
herfstwandeling op zoek naar de sporen van de 
Eerste Wereldoorlog in Landegem.

Fractievoorzitter Bart Vermaercke, 
Karlien De Paepe, Matthias Neirynck, 
Willy Planckaert, Paul Soetaert en 
Jan Pauwels

N-VA in de 
gemeenteraad

www.n-va.be/deinze
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


