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  BOERENBEDROG
De schepen van Financiën zegt dat het 
nieuwe stadhuis ‘slechts’ 15 miljoen 
euro kost (excl. BTW). Hij verzwijgt 
hierbij wel de inboedel van 1,8 miljoen 
euro en de omgevingswerken van 1,5 
miljoen euro.

  TOEKOMST MET SCHULDEN
Na vier jaar legislatuur zitten we 
door de keuzes van de stad met een 
schuldopbouw in plaats van een 
schuldafbouw. De cijfers vertellen ons 
dat de totaalschulden en de schuld per 
inwoner in 2019 zelfs nog hoger zullen 
zijn dan in 2014. 

  ALLES WEG
Het eindresultaat voor uw toekomst ziet 
er niet veelbelovend uit: weg patrimoni-
um, weg spaarboek en weg investerin-
gen die de Deinzenaar echt vraagt, zoals 
degelijke mobiliteitsoplossingen.

ONZE CONCLUSIES
Deze versie van het meerjarenplan 
overtuigt ons niet van een duurzaam 
� nancieel beleid. 

Want...
• ... een gezond � nancieel beleid leidt tot 
verantwoord investeren. Het stadhuis 
vinden wij echt geen verantwoorde inves-
tering.

•  ... een gezond � nancieel beleid leidt 
tot verdere schulda� ouw. Maar die is er 
niet, integendeel het a� ouwproces van de 
schulden is nog niets eens begonnen en zal 
de Deinzenaar nog jaren blijven achtervol-
gen.

•  ... een gezond � nancieel beleid leidt tot 
belastingverlaging. Maar dat is al helemaal 
een lachtertje! Denk maar eens aan wat 
onze lokale economie te verduren krijgt 
met diverse nieuwe belastingen op hun 
conto.

N-VA-voorzitter Peter Broeren

Stilstaan
Op verschillende manieren staat men hier 
als weggebruiker stil in Deinze of moet ik 
zeggen ‘vast’? De meeste plaatsen waar je 
als automobilist het stilstaan ervaart, zijn 
gekend en dit al zeer lang. Door iedereen 
in Deinze. Maar een oplossing krijgen we 
voorlopig niet. Toch zijn er al vele dure stu-
dies gedaan om het mobiliteitsplan tot een 
goed einde te kunnen brengen. Driemaal 
helaas. We zijn ondertussen reeds tien jaar 
verder en nog steeds niets. 

Als inwoner hebben we het recht dat onze 
verplaatsingen, ongeacht met welk ver-
voermiddel, op een veilige en vlotte manier 
gebeuren. Niet voor ons alleen maar ook 
voor onze kinderen. Het is letterlijk vijf 
voor twaalf! Centen genoeg verspild, tijd 
voor actie. Ik mag hopen dat niet enkel 
bakstenen voorrang krijgen, maar dat er 
ook vooruitgang komt inzake mobiliteit. 
Hiermee bedoel ik niet even een woonwijk 
in twee snijden om een onnodige doorgang 
te bekomen. Neen, een plan waar iedere 
weggebruiker zijn plaats krijgt. Zodat 
iedereen veilig op weg kan. 

Graag nog deze legislatuur. 

Op de gemeenteraad van december werd het budget voor 2017 en het 
gewijzigd meerjarenplan voorgesteld. De meerderheid stelde het voor als 
een goednieuwsshow, maar de N-VA plaatste ernstige kanttekeningen. 
Hieronder leest u de tussenkomst van gemeenteraadslid Sabine Vermeulen.

  Getuigt dit stadhuis van gezond financieel beleid?

Kanttekeningen bij de 
goednieuwsshow
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Lid in de kijker:
Thomas De Groote - 32 jaar
   
Opgegroeid in Brugge, geschiedenis gestudeerd in Gent en woont sinds 2015 in Deinze.
Woont samen met Lien en werd in 2016 papa van Kasper.

beroep   werkt voor de federale N-VA-fractie als medewerker pensioenen en volksgezondheid.
hobby’s   wandelen, natuur, lezen, geschiedenis en muziek.
engagement voor de N-VA    secretaris van N-VA Deinze.
waarom N-VA?     Uit Vlaamse overtuiging en omdat de partij een realistische koers vaart met 
een langetermijnvisie op onze samenleving. Ze durft moeilijke beslissingen nemen die  ervoor 
zorgen dat ook in de toekomst onze welvaart zal verzekerd zijn.

Wist je dat…
 de bewoners van het OCMW-woonzorgcentrum verhuizen naar de nieuwbouw in het voorjaar?

   het OCMW de werken van de woningen Domus Donza in de Lotenhullestraat in Vinkt start?
 
   het OCMW de erkenning heeft gekregen als autonome vrijwilligersorganisatie vanaf 1/1/2017?

 het OCMW deelneemt aan het pilootproject geïntegreerde zorg voor chronisch zieken?

Chantal Verleye, 
lid Vast Bureau OCMW

De provincieraad hee�  het budget 2017 vastgelegd. De N-VA-fractie hee�  het budget niet goedgekeurd.  
De meerderheid – bestaande uit CD&V, Open Vld en sp.a hee�  geen inspirerend verhaal, is te veel vastgeroest 
in bestaande gewoontes en voert een versnipperd beleid.

Nieuws uit de Oost-Vlaamse provincieraad
N-VA-fractie wil minder provincie met een duidelijke focus

De Vlaamse Regering hervormt de provincies vanaf 2018. Ze moeten hun persoonsgebonden bevoegdheden zoals bijvoorbeeld sport, 
welzijn, cultuur, ...  overdragen aan Vlaanderen of aan de gemeenten. Ook het politieke apparaat zelf wordt afgeslankt. Het aantal provin-
cieraadsleden wordt gehalveerd en er mogen nog maximaal 4 (i.p.v. 6) gedeputeerden zijn per provincie. Dit is een hervorming die het 
politieke landschap niet alleen vereenvoudigt en afslankt maar ook zorgt voor meer e�  ciëntie. 

“De provincie moet deze hervorming als een kans zien om zich te herdenken en enkel nog te focussen op bevoegdheden waar ze e� ectief 
een meerwaarde kan betekenen”, vindt de N-VA-fractie. “In het budget 2017 is daar helaas niets van te bespeuren. De provincie blij�  zich 
bezighouden met zaken waar ze nauwelijks een meerwaarde betekent.”

De N-VA-visie staat in duidelijk contrast met het beleid van de deputatie. 
Binnen de meerderheid lijkt er geen enkele motivatie of dynamiek aanwezig om 
een kerntakendebat aan te gaan en dat is bijzonder jammer.

Een concreet voorbeeld van foute prioriteiten is de centralisatie van alle pro-
vinciale diensten in een nieuw provinciehuis in de Leopoldskazerne. Net op het 
moment dat de provincies afslanken, kiest de provincie voor een megalomaan 
prestigeproject in een ongeschikte locatie. Het kostenplaatje bedraagt volgens 
de deputatie 75 miljoen euro. Maar als alle bijkomende kosten in rekening ge-
bracht worden, komt men aan een bedrag van meer dan 100 miljoen euro. 
In budgettair moeilijke tijden is dat niet te verantwoorden. 
Bovendien, laten we duidelijk zijn: deze afslanking van de provincie zal niet de 
laatste zijn.

  Meer info?
www. oost-vlaanderen.n-va.be/wie-is-wie/provincieraadsleden
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De N-VA volgt het beleid van de stad Deinze ook op op het vlak van dierenwelzijn. 
Sabine Vermeulen maakte in de gemeenteraad al dikwijls opmerkingen over zaken die beter kunnen.

Sabine Vermeulen:
“Zeer jammer dat de stad de jarenlange en belangenloze 
  inzet van vrijwilligers niet waardeert”

“Een dierenwelzijns-
beleid dat verdeelt          
in plaats van verenigt, 
is niet oké” 
Sabine Vermeulen, 
gemeenteraadslid

HONDENOPVANG VOORTAAN IN WAREGEM
Het stadsbeleid op vlak van dierenwelzijn kende recent een 
dieptepunt toen men besliste voor de hondenopvang niet langer 
gebruik te maken van de Deinse vereniging ‘Dier Onder Dak’. 
Vrijwilligers van deze vereniging hebben zich sinds jaren inge-
zet voor de opvang van loslopende honden en voor de herplaat-
sing van honden of het opsporen van de eigenaar. 

De opvanglocatie voor de dieren had plaats op de Brielmeersen. 
Maar sinds de overname door de provincie, waren er prakti-
sche problemen gerezen die de goede werking en het welzijn 
van de dieren niet meer konden garanderen. De vereniging liet 
dit meermaals weten aan de stad, maar veel hulp werd er niet 
geboden. 
Helaas kon de vereniging niet op dergelijke manier verder wer-
ken. Uiteindelijk besloot de stad vanaf nu samen te werken met 
een asiel in Waregem. 

De N-VA is zeer ontgoocheld dat er niet meer inspanningen 
gedaan werden door de stad om de problemen te helpen 
oplossen. Bovendien wordt op deze manier de jarenlange en 
belangenloze inzet  van de vrijwilligers echt niet gewaardeerd. 
Dit is echt een schandvlek op het vlak van dierenwelzijnsbeleid 
in Deinze.

Lid in de kijker:
Thomas De Groote - 32 jaar

Wist je dat…
 de bewoners van het OCMW-woonzorgcentrum verhuizen naar de nieuwbouw in het voorjaar?
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Met het begin van een nieuwe schooltrimester lanceert N-VA Deinze een nieuw voorstel 
om het verkeer rondom de basisschool Onze-Lieve-Vrouw in de Kaaistraat vlotter te laten 
verlopen. Een tweede ontsluiting van de school is op een 
eenvoudige manier praktisch haalbaar.

Matthias Neirynck:
“N-VA biedt een voorstel om vlotter verkeer in Kaaistraat 
voor en na schooluren te garanderen”

“We willen vooral streven naar een vlotter verloop van het verkeer aan het begin 
en het einde van een schooldag”, zegt gemeenteraadslid Matthias Neirynck. 
“We merken dat de school zelf al heel wat inspanningen op zich hee�  genomen 
om het verkeer vlotter te laten verlopen. Ondermeer door meer in te zetten op 
alternatieven zoals de � ets en het openbaar vervoer. Maar ondanks deze inspan-
ningen blij�  de drukte aan de schoolpoort te groot.”

De N-VA stelt  een tweede ontsluiting van de school voor. “Tussen de kerk en 
het Saveryspand staan verzinkbare paaltjes die men kan laten zakken op het 
moment dat de kinderen moeten afgezet of opgehaald worden. Zo wordt een 
goed alternatief geboden om weg te rijden van de school en moeten de ouders 
minder lang aanschuiven. Daarnaast moet het huidige systeem van ophalen wel 
behouden blijven. Want het voorstel hee�  niet de bedoeling dat dit gezien zou 
worden als een extra ruimte om te parkeren.”

“De drukte aan  
de schoolpoort   
blijft te groot” 
Matthias Neirynck, 
gemeenteraadslid

  Meer info?
www. oost-vlaanderen.n-va.be/wie-is-wie/provincieraadsleden
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


