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Een avond met
Vlaams
parlementsvoorzitter

Jan Peumans

en
Vlaams parlementslid

Sabine Vermeulen
vrijdag 2 maart
zaal Westkouter
Kouter 129, Deinze
deuren 19 uur
start 19.30 uur

gratis toegang
Van harte welkom!

Bart Vermaercke zal op de lijst staan voor de N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

“Meewerken met de grootste partij van Vlaanderen om van Deinze en
Nevele de schoonste fusiestad te maken!” Dat is wat Bart Vermaercke drijft
om te kiezen voor de N-VA. Een topper die we zeer graag verwelkomen!
 SCOUT

Als gedreven groepsleider bij de scouts
werd Bart geïnspireerd door Herman
Lauwers, verbondscommissaris van de
Vlaamse scouts en parlementslid voor de
Volksunie. Bart kreeg door hem interesse
in “maatschappij en politiek” en werd aldus
sympathisant van de N-VA.

 UNIZO

Als zelfstandig ondernemer en geëngageerd in veel verenigingen liep Bart niet
te koop met zijn politieke overtuiging.
Ook als voorzitter van Unizo Deinze en
later Unizo Oost-Vlaanderen verkoos hij
politiek neutraal te zijn.

Jan Peumans interviewt
Sabine Vermeulen
en omgekeerd.
Een gesprek met ongezouten
meningen over politiek,
de actualiteit en henzelf.

 DE HOND VAN SABINE

Toen liep Bart Sabine Vermeulen tegen
het lijf op de hondenschool en raakten ze
aan de praat. En uiteindelijk blijkt dat het
bloed toch kruipt waar het niet gaan kan.
Want Bart kiest nu voor een engagement
bij de N-VA.
Bart Vermaercke: “Ik heb het geluk van
heel veel mensen te ontmoeten en ik vind
daar bijzonder veel inspiratie in. Waar ik
kan, zal ik Deinze en Nevele mee ondersteunen in de groei en in de uitwerking
van de fusie. Maar ik zal ook kritisch zijn
indien nodig.”

Ook Raymond Haerens
kiest voor de N-VA
Raymond is geboren en getogen in Nevele en woont nu op de
Markt van Deinze. Velen onder ons kregen lessen Nederlands,
Engels of economie van hem in het College. Nu schittert
Raymond geregeld op de planken van de toneelgroep Vooruit.
Hij is ook actief in de cultuurraad en in vtbKultuur.
Raymond kiest vol overtuiging voor de N-VA.
 Raymond Haerens: een bekend gezicht in Deinze.
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Vlaams Parlementslid Sabine Vermeu
len bracht zeer goed
nieuws mee voor Deinze!
Onze stad ontvang t van minister Lies
beth Homans een projectsubsidie van 2,3 miljoen euro voor het
stadsvernieuwingsproject
‘Stedelijk wonen aan de Leie II’.
En ook minister Ben Weyts investeert
fors in Deinze: In de investeringsplanning voor mobiliteit is 10,6
5 miljoen euro uitgetrokken voor Deinze. Vlaanderen voorzie
t geld voor fietspaden en
structureel onderhoud van de wegen,
voor de Leernsesteenweg en
voor de ontsluiting van het bedrijventer
rein ‘Groot Prijkels’. En
ook voor het brugje over de Leie! Iets
waar N-VA Deinze al zeer
lang naar vraagt. Deinze wordt niet
vergeten door Vlaanderen!
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Jan Vander Mijn

Nieuws van de provincieraad

“Dierenasielen in Oost-Vlaanderen aan de bedelstaf
door falend beleid van de deputatie”
In verschillende kranten kon men lezen over het gebrek aan financiële steun voor de dierenasielen. Sommige
artikels lieten doorschemeren dat het gebrek aan ondersteuning er zou gekomen zijn sinds dierenwelzijn
een Vlaamse bevoegdheid was geworden. Niets is minder waar. Het is vooral de provincie die hier in gebreke
blijft door de dierenasielen onvoldoende te ondersteunen.
Budget niet opgebruikt

In Oost-Vlaanderen zijn er momenteel een 40-tal erkende dierenasielen. Ongeveer 80 percent
daarvan zijn asielen of opvangcentra voor honden en katten.
Het totale budget dat voorzien is voor ondersteuning van de dierenasielen werd door het
provinciebestuur in 2016 verminderd van 16 460 euro naar 13 960 euro. Nazicht leert dat in 2016
maar een subsidie toegekend werd aan een handvol asielen voor een totaal bedrag van 8 325 euro.
In 2017 is er zelfs maar 4 625 euro uitbetaald. Het voorziene budget wordt al jaren niet opgebruikt
terwijl bij veel dierenasielen het water aan de lippen staat en veel opvangcentra met
wachtlijsten moeten werken.

Herschrijf het subsidiereglement

Provincieraadslid Baudewijn Diependaele pleitte er namens de N-VA-fractie voor
om het subsidiereglement te herschrijven zodat het beschikbare budget evenredig
verdeeld wordt onder de asielen als blijkt dat het voorziene budget niet opgebruikt
zou worden. ‘De asielen draaien vaak op vrijwilligers en met weinig middelen.
Terwijl de deputatie miljoenen besteedt aan een onnodig prestigeproject in de
Leopoldskazerne te Gent weigert men om een extra inspanning te leveren voor de
dierenasielen’, besluit Diependaele.

deinze@n-va.be

“Het voorziene
budget wordt
al jaren niet
opgebruikt”
Baudewijn Diependaele
provincieraadslid N-VA
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Voorzitter Peter Broeren:

“Het is zover: we zijn een fusie-afdeling! ”
Een fusie van gemeenten brengt ook een samensmelting van de N-VA-afdelingen met zich mee. De voorzitters
van N-VA Deinze en N-VA Nevele hebben de handen in elkaar geslagen om één nieuw bestuur te vormen. Er
komt bij zo een nieuw bestuur heel wat kijken: de bestuursfuncties moeten opnieuw ingevuld worden, de juiste
accenten en de prioriteiten in beide grondgebieden moeten herbekeken worden.
Een bestuursploeg die van aanpakken weet

Deze bestuursleden (en nog 13 andere die niet op de foto staan)

willen van de N-VA in Deinze en Nevele een groot succes maken!

“Ons bestuur is zeer groot geworden. Met 32
bestuursleden hebben we een zeer goede sociale
mix en alle leeftijden zijn vertegenwoordigd, van
18 tot 75 jaar. Van zowat elke deelgemeente zit
er iemand in ons bestuur. Dit vergemakkelijkt
het overzicht van de specifieke problemen in de
fusiestad.
Naast onze maandelijkse bestuursvergaderingen
met de ganse groep, hebben we ook kleinere
werkgroepen die thema’s uitwerken.
De gedrevenheid binnen de afdeling is zeer
sterk. Dit zal het nog aangenamer maken om
activiteiten te organiseren of campagne
te voeren. De sfeer is vriendschappelijk
en opperbest en dit kan alleen maar
het politiek succes bevorderen.
“Ik ben
Bovendien merk ik dat deze sterke
groep zelfs nog extra mensen aantrekt
een supertrotse
die een engagement bij de N-VA willen
voorzitter!”
opnemen.
Als voorzitter ben ik alvast supertrots
Peter Broeren
op deze afdeling!”
voorzitter N-VA Deinze/Nevele

Meer parkeerplaatsen
op de Markt?
89% zegt JA!

Op onze facebookpagina liep een poll waar u zich kon uitspreken
over meer parkeerplaatsen op de Markt.
Onze poll bracht immens veel reacties teweeg, waaruit duidelijk
blijkt dat 89% van de inwoners meer parkeerplaatsen wil.
De reacties leren ons ook dat bij de herinrichting van de Markt veel
te weinig rekening werd gehouden met de bewoners, handelszaken
en mensen die tijdelijk of permanent minder mobiel zijn.

Schuinparkeren

Schuinparkeren op de Markt is een haalbare en economische
oplossing. Voorzitter Peter Broeren en gemeenteraadslid Ronny
Vermeulen testten het reeds voor u uit.
Wanneer raakt het stadsbestuur hier eindelijk van overtuigd?
De N-VA blijft het alvast bepleiten!

Zoek op facebook naar ‘N-VA Deinze/Nevele’
en vind onze pagina leuk!

www.n-va.be/deinze

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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