
Beste Deinzenaar

Klimaat, milieu, de opwarming van de 
aarde, PFOS- en stikstofvervuiling, 
energie, zonnepanelen en betaalbaar-
heid. Het zijn thema’s die vele Deinze-
naars nauw aan het hart liggen. Als 
burger worden we graag bij het beleid 
betrokken, zijn we graag geïnfor-
meerd, en ja, denken we zelfs graag 
mee na over mogelijke oplossingen.

Al die domeinen vallen onder de 
bevoegdheid van Vlaams minister 
Zuhal Demir. Onze topvrouw van de 
Vlaamse Regering komt op maandag 
17 oktober spreken in De Rekke-
linge. Ook Kamerlid Anneleen Van 
Bossuyt, Vlaams Parlementslid en 
energiespecialist Andries Gryffroy 
en eerste gedeputeerde Kurt Moens 
zullen deelnemen aan het interactief 
panelgesprek.

Het evenement is voorbehouden voor 
leden van de N-VA en hun genodigden. 
Maakt u graag gebruik van die unieke 
gelegenheid om vragen te stellen aan 
dat uitgelezen gezelschap? Word dan 
snel lid van de N-VA. Op de ommezijde 
van dit blaadje vindt u alle nodige 
informatie terug.

Voor het overige rest mij u een 
fantastische en zonnige Vlaamse 
feestdag toe te wensen.

Jan Vander Mijnsbrugge
Voorzitter

Jong N-VA vraagt meer aandacht voor 
cohousingprojecten
De jongeren van N-VA Deinze vragen het stadsbestuur om meer rekening te houden 
met de moeilijkheden die jonge mensen ondervinden als ze zich op de woonmarkt 
begeven.

Jong N-VA-ondervoorzitter Ybe Leyman: “Met de inflatie, stijgende energiekosten 
en hogere rentes op woonkredieten is een woning kopen voor veel jonge mensen een 
moeilijke opdracht geworden. De prijzen van huizen zijn fors omhooggegaan. Wie 
op zoek gaat naar een betaalbaar appartement in Deinze, komt bedrogen uit: met een 
onwaarschijnlijke prijsstijging van maar liefst 65 procent op een jaar tijd, worden ook 
appartementen stilaan onbetaalbaar.”

Veel vraag, weinig aanbod

Voorzitter Aelön Messiaen: “Dat doet ons nadenken over andere woonvormen. Om op 
een (betaalbare) manier te kunnen wonen, is cohousen, waarbij je samenwoont met 
vrienden en enkele gemeenschappelijke ruimtes deelt, erg populair geworden. Veel leef-
tijdsgenoten uit Deinze geven aan dat ze wel in onze stad willen blijven wonen, maar 
gezien het zeer geringe aanbod op het vlak van cohousing, mogelijks zullen uitwijken 
naar andere steden.”

“We vragen niet dat het stadsbestuur voor immokantoor of projectontwikkelaar speelt, 
wel dat de stad nieuwe woonvormen faciliteert. Via onze raadsleden vernamen we dat 
in het voorstel van nieuwe bouwverordening veel te weinig aandacht is voor nieuwe 
woonvormen. Door ervoor te zorgen dat er een aantrekkelijk kader is, zullen de co-
housingprojecten vanzelf volgen.”

Ybe en Aelön: 
“Er is in onze stad 
nauwelijks 
aandacht voor 
nieuwe woonvormen. 
Het stadsbestuur 
moet betaalbaar en 
kwalitatief wonen 
voor alle leeftijds-
groepen faciliteren.”

Deinze
www.n-va.be/deinzedeinze@n-va.be N-VA Deinze
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Word nu lid van N-VA Deinze!
Iets meer dan twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel in de oppositie als met kordaat beleid. De N-VA werkt aan een solidair 
Vlaanderen dat inzet op welvaart en welzijn en dat kansen biedt aan wie werkt, spaart en onderneemt.

Lid worden is eenvoudig. Voor amper 12,50 euro per jaar maak je al deel uit van de N-VA-familie. Jonger dan dertig? Dan betaal je 
slechts vijf euro per jaar. Bijleden in hetzelfde gezin worden al lid voor 2,50 euro per jaar.

Stort je lidgeld op het rekeningnummer van N-VA Deinze 
(BE57 7512 0815 1835) met als mededeling: ‘Nieuw lid/
leden: Voornaam Naam’. De voordelen van het lidmaat-
schap zijn legio: een gratis abonnement op het magazine 
LEO, uitnodigingen voor alle N-VA-activiteiten, kortingen op 
politieke boeken … En niet te vergeten: je wordt inhoudelijk 
geïnformeerd over alle belangrijke thema’s. Dat begint alvast 
met het Deinse bezoek van Zuhal Demir op 17 oktober.

Toch nog vragen? Contacteer ons via deinze@n-va.be.

Provincie Oost-Vlaanderen investeert in fi etsinfrastructuur in Deinze
De fi ets staat zowat centraal in het beleid van het provinciebestuur, met heel wat fi kse investeringen in de Oost-Vlaamse 
fi etsinfrastructuur. En dat loont: steeds meer mensen springen op de fi ets, zowel ter ontspanning als voor hun functionele 
verplaatsingen. Ook in Deinze investeert het provinciebestuur in fi etssnelwegen. Heel concreet gaat het daarbij om de F7 die 
de stad verbindt met Gent enerzijds en Kortrijk anderzijds.

Kurt Moens, eerste gedeputeerde: 
“Het sluitstuk en meest opvallende in dit 
project is ongetwijfeld de Jacques Rogge-
fietsbrug over de Volhardingslaan. Het is een 
grootscheepse onderneming waarbij zowel de 
Vlaamse overheid, het Europees structuur-
fonds EFRO, Infrabel, de stad Deinze als het 
provinciebestuur betrokken zijn. In totaal 
gaat het toch om een investering van ruim 
3,5 miljoen euro. Ook voor de ‘gelijkvloerse’ 
delen van de fietssnelweg neemt de provincie 
haar verantwoordelijkheid door die volledig te 
prefinancieren, al kunnen we de helft daarvan 
wel recupereren via het Vlaams fietsfonds.”

Bart Vermaercke, provincieraadslid: 
“Fietsen binnen de stad is een zaak, maar met 
de fiets vlot van stad tot stad kunnen gaan, is 
natuurlijk een heel ander verhaal. Nochtans 
is dat broodnodig om ook in bijvoorbeeld het 
woon-werkverkeer de fiets centraal te kunnen 
zetten. De investeringen van de provincie in de 
fietssnelwegen zijn dus absoluut welgekomen 
om onze stad ook op die manier te ontsluiten 
richting Gent en Kortrijk.”

Oost-Vlaams gedeputeerde Kurt 
Moens en provincieraadslid 
Bart Vermaercke.

deinze@n-va.be
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Lokaal aankopen, een loze belofte van 
de meerderheid
Op diezelfde gemeenteraad stond op een iets later moment de 
subsidie van een duurzame transportfiets voor ondernemers op de 
agenda. Het stadsbestuur wil iedere ondernemer op het grond- 
gebied van Deinze royaal financieel ondersteunen bij de aankoop 
van een fiets die voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt.

Raadslid Willy Planckaert: “Het gaat hier om het uitdelen van Deins 
belastinggeld. Daarom vindt de N-VA het absoluut noodzakelijk dat 
de aankoop alleen maar kan gesubsidieerd worden als dat bij een  
lokale handelaar in Deinze gebeurt. Het is hét moment om duidelijk 
te maken dat lokaal aankoopbeleid niet alleen loze woorden zijn, 
maar ook in daden wordt omgezet. Het N-VA-voorstel werd zonder 
enige uitleg of argumentatie weggestemd door de meerderheid.”

Fractievoorzitter Bart 
Vermaercke reageert 
bijzonder boos: “Dit was 
het moment om te tonen 
dat het menens is met 
de intentie om lokaal 
winkelen te stimuleren. 
Het is beschamend om 
zogezegd op te komen 
voor de lokale handel in 
het relanceplan en dan vijf 
minuten later koudweg 
weigeren de daad bij het 
woord te voegen. ‘Deinze fietsstad’ weigert om haar eigen fietshande-
laars voorrang te geven bij het subsidiëren met Deins belastinggeld.”

Nieuws uit de gemeenteraad 

Economisch relanceplan van 
de N-VA wordt overgenomen

Op een recente gemeenteraad werd door het schepen- 
college een tienpuntenactieplan voorgesteld om het 
lokaal ondernemerschap een flinke duw in de rug te 
geven. Opvallend is de grote gelijkenis met het  
economisch relancevoorstel dat N-VA-fractievoor-
zitter Bart Vermaercke al maanden geleden aan de 
schepen van Economie bezorgde. Het siert de schepen 
dat hij in zijn toelichting ook expliciet verwees naar 
de voorstellen van de N-VA.

Naast infrastructuur, zou ook het aankoopbeleid van 
de stad een belangrijk aandachtspunt moeten wor-
den. In het plan staat dat het schepencollege lokaal 
aankopen als prioritair aanschouwt en zeker als het 
aankopen door de stad betreft.
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Parkeerkaart zorgverstrekkers: 
Een stap(je) in de goede richting

Raadsleden Paul Soetaert en Karlien De Paepe vragen al geruime tijd om de parkeer-
kaart voor zorgverstrekkers gratis ter beschikking te stellen. Het stadsbestuur 
bleef halsstarrig bij haar standpunt waardoor het tarief van 100 euro per jaar en 
per kaart gehandhaafd bleef.

En toen zagen we - verscholen in een voorstel over de aanpassing van parkeer-
tarieven - dat het abonnement voor de zorgverstrekkers en chauffeurs voor 
minder mobiele personenvervoer toch verlaagd zal worden naar 60 euro per jaar.

Een goedkopere parkeerkaart voor zorgverstrekkers: 
alvast een eerste stap in de goede richting en een positieve 

noot na een moeilijke coronaperiode!

N-VA start debat over 
sluiting kinderopvang in 
Kleurenplaneet en Leieparel 
Het stadsbestuur besliste plotsklaps dat vanaf 
september de binnenschoolse kinderopvang in de 
Kleurenplaneet en de Leieparel wordt stopgezet. Er 
was daarover geen enkele vorm van betrokkenheid 
of overleg met de scholen, oudercomités en ouders. 
De N-VA steunde de beslissing daarom niet.

Raadslid Matthias Neirynck zette de sluiting op 
de agenda van de gemeenteraad en startte zo een 
uitgebreid debat. “We spreken hier over kinderen en 
ouders die zonder overleg naar een andere opvang-
locatie worden gestuurd en geen kans krijgen om 
hun belangen te verdedigen. Ook voor de scholen is 
dat een ramp. Zij verliezen met het wegvallen van 
de opvang namelijk een belangrijke troef.” Intussen 
werd de beslissing teruggedraaid en werd een beter 
voorstel uitgewerkt. De kinderopvang blijft voor het 
overgrote deel behouden op de scholen. De N-VA 
blijft het dossier alvast grondig opvolgen.

Het debat deed het schepencollege ernstiger nadenken 
over de genomen beslissing.

Op initiatief van de N-VA: 
tarieven voor de drie 
seniorenrestaurants 
eindelijk gelijkgeschakeld 
Het was raadslid Karlien De Paepe die de kat de bel 
aanbond. Dankzij haar tussenkomst kunnen bepaalde 
doelgroepen nu ook genieten van een kortingstarief in 
het sociaal restaurant ‘t Nevels Genoegen in het woon-
zorgcentrum Ter Leenen. Dat tarief was al van toepassing 
voor de klanten van het seniorenrestaurant van het lokaal 
dienstencentrum 17 dorpen en het seniorenrestaurant in 
het woonzorgcentrum Karel Piqué. Het schepencollege 
moest haar huiswerk opnieuw doen. Men was Nevele 
namelijk ‘vergeten’.

Laat de kerk in het midden staan
Raadslid Jan Pauwels hield een oproep om zoveel mogelijk 
kerken te openen voor het brede publiek als compensatie 
voor het vele geld dat de kerkfabrieken krijgen. “Laat de 
kerk in het midden staan en ken haar een veelzijdige 
waardering toe: gebedshuis, oase van stilte en bezinning, 
toeristische en artistieke locatie, verbindend gebouw 
binnen de gemeenschap. Open de deuren!” Intussen 
volgden al heel wat kerken zijn verzoek!

www.n-va.be/deinze
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Anneleen Van Bossuyt
Kamerlid

Mathias Diependaele
Vlaams minister van Financiën 
en Begroting

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022
Op je LinkedInprofiel lees ik: “een studente communica-
tiemanagement die bruist van creativiteit en vaak met 100 
dingen tegelijk bezig is.” Kan je ons even een kijkje geven in 
je agenda?
“In de week ben ik nu vooral bezig met mijn afstudeerproject. 
Ik studeer in juni af als communicatiemanager. Dat neemt nu 
het grootste deel van mijn tijd in beslag. Daarnaast beheer ik 
enkele sociale mediakanalen, waaronder de pagina’s van Jong 
N-VA Deinze. Daar spendeer ik al snel een avond of dag aan, 
meestal in het weekend. Ik ben iemand die graag onder de 
mensen komt. Je zal me dan ook vaak op restaurant of op een 
terrasje vinden. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met eten. 
Ik startte onlangs mijn eigen blog en doe daarvoor graag op 
zoveel mogelijk plaatsen inspiratie op.”

Vanwaar je passie voor koken?
“Mijn liefde voor Italiaans eten komt vooral van mijn ma-
ma’s kant. Ze is half Italiaanse en ik heb zonder twijfel haar 
kookgenen geërfd. Ik sta al aan het fornuis zolang ik me kan 
herinneren. Wat begon met het bakken van een simpele cake, 
groeide uit tot mijn grootste bezigheid. Vooral desserts zijn 
mijn specialiteit. Ik sla graag een gerecht over voor een extra 
grote portie dessert. Ik deel mijn recepten en creaties graag. 
Dat leidde uiteindelijk tot mijn eigen foodblog: ‘Dolceable’. In 
september 2021 ging ik ermee van start in functie van mijn 
studietraject. Na veel onderzoek en met de begeleiding van een 
aantal docenten stapte ik in oktober effectief de bakwereld in.”

Hoe kwam je bij de N-VA terecht?
“In 2019 werd ik lid van Jong N-VA. Ik heb altijd een vrij sterke 
eigen mening gehad en had van jongs af aan interesse in poli-
tiek. Wanneer ik de eerste keer mocht gaan stemmen, wilde 
ik dat meteen geïnformeerd doen. Ik had een voorgevoel dat 
mijn visie overeen kwam met de standpunten van de N-VA. 
Via gemeenteraadslid Mathias Neirynck vroeg ik wat meer 
informatie op. In die zomer contacteerde Aelön Messiaen me 
met de vraag of ik lid wilde worden van Jong N-VA Deinze. Na 
een volmondige ja ben ik sinds oktober ook ondervoorzitter.”

Je bent het jongste bestuurslid bij de N-VA. Wat zijn de 
speerpunten die je wil behartigen?
“Ik wil dat elke inwoner, jong of oud, graag in Deinze woont 
en zich hier goed voelt. Ik wil de mensen in Deinze houden. Zo 
hebben we onlangs met Jong N-VA onderzocht hoe jongeren 
op een betaalbare manier een eigen woning kunnen verwerven. 
Een ander punt dat ik belangrijk vindt, zijn de zelfstandigen. 

Als dochter van twee zelfstandigen ben ik begaan met wat de 
stad allemaal doet voor zijn winkeliers. Een bruisende winkel-
stad is belangrijk om inwoners in de stad te houden.”

Waarom moeten jongeren zich meer engageren in de politiek?
“Veel jongeren, zelfs leeftijdsgenoten, zijn niet geïnteresseerd 
in politiek. Het gaat nochtans over het bestuur van ons land en 
onze stad. Ik vind het belangrijk dat jongeren meer informatie 
op school krijgen om wat politiek echt draait. Bij Jong N-VA 
doen we op een laagdrempelige en plezante manier aan politiek. 
Iedereen kan gerust lid worden bij ons.”

Drie vragen waar je een antwoord moet op geven:
Als fractievoorzitter zou ik … 
“Bellen naar Aelön om te vragen wat ik allemaal moet doen. 
Ondanks de grote interesse zal ik mijn kennis nog serieus 
moeten bijschaven.”

Als burgemeester zou ik …
“Een groot feest geven voor heel de stad!”

Als ik morgen de lotto win, zou ik …
“Mijn eigen winkel met gebakjes beginnen. Ik zou ook een deel 
aan ‘Kom Op Tegen Kanker’ schenken.”

Ik ga nooit op vakantie zonder: 
“Mijn leesboeken en ‘Meneer Konijn’, een knuffel die ik van 
mijn oma kreeg en die al 21 jaar lang overal mee naartoe gaat.”

Favoriet lied?
“‘Don’t Stop Me Now’ van Queen. In goede of mindere periodes 
fleurt dit lied mijn dag altijd op. Ik krijg er meteen weer een 
pak positieve energie van.”

Bestuurslid in de kijker : YBE LEYMAN
In deze rubriek gaat fractievoorzitter Bart Vermaercke in gesprek met een bestuurslid van 
N-VA Deinze.

•  Geboortedatum: 21 februari 2001•  Hobby’s: bakken, uit eten gaan en afspreken met vrienden•  Beroep/studies: laatstejaarsstudent communicatiemanagement•  Functie binnen de N-VA: Bestuurslid N-VA Deinze en ondervoorzitter Jong N-VA Deinze

‘Dolceable’ komt van het Italiaanse ‘dolce’, wat dessert betekent. 
Mijn passie eindigt op jouw bord!

deinze@n-va.be

DEINZE5



Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Anneleen Van Bossuyt
Kamerlid

Mathias Diependaele
Vlaams minister van Financiën 
en Begroting

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


