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Sabine Vermeulen trekt de N-VA-lijst in Deinze/Nevele
Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid Sabine Vermeulen is onze lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Met Sabine hebben we een zeer bekwame politica onder de rangen!
Op de tweede plaats komt OCMW-voorzitter Jan Pauwels. Gemeenteraadslid Paul Soetaert zal de lijst duwen.
Ideale kopvrouw

Sabine heeft de afgelopen jaren bewezen een dossiervreter te
zijn, die vanuit de oppositie weegt op het beleid en vaak met
eigen constructieve voorstellen komt.
Met haar ervaring en dynamisch karakter is Sabine de ideale
kopvrouw voor de N-VA en voor Deinze en Nevele. Met
Sabine wil de N-VA een leidende rol in de fusiestad spelen.
“Ik wil voor het beste resultaat ooit gaan, zodat we
kunnen wegen op de uitwerking van de fusie.
Dit is een opdracht die doordacht moet opgenomen
worden.
Samen met de N-VA wil ik deze verantwoordelijkheid
nemen voor alle inwoners van Deinze en Nevele.”

Sabine Vermeulen
Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid

Paul Soetaert duwt

Jan Pauwels op
nummer 2
Jan komt niet onbeslagen
op het toneel. Hij heeft
een rijke ervaring vanuit
de onderwijswereld. Als
OCMW-voorzitter kent hij
maar al te goed de zorgen,
vragen en noden van de
mensen. Als beleidsman
bewees hij reeds dat hij een
trouwe partner is en steeds
ten dienste van de mensen
beslissingen neemt. Jan wil
zich graag met kennis van
zaken in deze dienende rol
blijven engageren.

Jan Pauwels

Paul Soetaert

OCMW-voorzitter Nevele
schepen van Sociale Zaken

gemeenteraadslid
sportarts

“Samen met de sterke ploeg van N-VA Deinze-Nevele kunnen
we met bekwaamheid de nieuwe fusiestad uitbouwen tot een
warme gemeenschap, waar iedereen zich thuis voelt.”

Paul Soetaert is 12 jaar
gemeenteraadslid en kende
een mooie carrière als
huisarts. Nu werkt hij verder
als sportarts. Hij was ook
jarenlang de korpsarts van
de brandweer van Deinze.
Deze lange loopbaan bracht
hem heel wat ervaring
en visie bij over de echte
problemen van onze streek.
Paul staat met beide voeten
op de grond en heeft steeds
een scherpe kijk en een
luisterend oor. Voor Paul is
‘opgeven’ geen werkwoord.

“Onze 17 deelgemeenten moeten levenskrachtig zijn en hun
eigenheid bewaren. De fusie moet een meerwaarde zijn voor
alle inwoners en deelgemeenten.”
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Volg ons op Facebook!
Vind onze pagina leuk!
N-VA Deinze/Nevele

Amber Verleyen (25 jaar) kiest voor
de N-VA! Amber is een zeer veelzijdige
jongere en heef t Deinze al op unieke
manieren in the picture gezet.
Ze is een ware ambassadrice van Dein
ze
met groot acteer- en zangtalent.
Amber heef t ook een oprechte vlotte
babbel en heef t heel wat in haar mar
s.
Haar jeugdig enthousiasme is een ster
ke
aanwinst voor onze partij!

Jong en interesse in politiek en in de N-VA!
Met Yaron Messiaen, Sander De Weirdt, Lies Van Assche, Aelön
Messiaen, Matthias Neirynck, Célien Tant en Ariane Malfait staat de
wissel op de toekomst alvast klaar!
Ook interesse in Jong-N-VA? Contacteer aelön.messiaen@n-va.be

Ons bestuurslid Bart Vermaercke houdt een leuke blog bij.
Lees zijn pittige tekstjes en interessante stukjes op zijn website

bartvermaercke.be

Kurt Naert-Segaert

“Statiegeld invoeren is geen structurele oplossing”
Op 22 februari stemde de gemeenteraad over de toetreding van de stad tot de statiegeldalliantie. Deze toetreding
betekent dat men aan de Vlaamse overheid vraagt om nog in 2018 statiegeld te heffen op blik en PET.
De N-VA steunde, als enige partij, de toetreding tot deze alliantie niet. Waarom? Dat verduidelijken we u graag.
Statiegeld verhoogt de drempel om in te zamelen

“Voor winkeliers betekent dit extra kosten voor administratie en stockageruimte. Deze kosten
zullen doorgerekend worden aan de klant. Ook de consument zal moeten stockeren”, zegt
bestuurslid Kurt Naert-Segaert. “Bovendien hecht het merendeel van de bevolking waarde aan
het goed sorteren en recycleren van afval en vindt dat sluikstorters moeten bestraft worden.
De inzameldoelstelling via de blauwe zak moet opgedreven worden.”

“De stad moet niet vragen
aan een hogere overheid
om statiegeld in te voeren.
We moeten daarentegen
van Vlaanderen eisen dat
er een verhoogde ambitie
komt wat betreft inzameling en recyclage.”

deinze@n-va.be

“Ook de N-VA wil van zwerfvuil een prioriteit maken. Om
zwerfvuil ten gronde aan te pakken, trekt de N-VA de kaart van het
‘de vervuiler betaalt’-principe waarbij alle fracties van zwerfvuil
worden aangepakt. Meer inzetten op de verantwoordelijkheid van
zowel de vervuilers als de producenten moet de aanpak zijn.”
Ook Sas Rif, de bekende Deinse afvalbestrijder, is geen fan
van statiegeld. “Ook ik zie meer nadelen dan voordelen
aan het heffen van statiegeld. Er is volgens mij vooral een
mentaliteitswijziging bij de producenten én consumenten nodig”.
Sas Rif heeft ook nog een tip voor de stad: “Na evenementen zet
de stad zelf grijze vuilzakken in het zicht van de bevolking.
Dat zou beter niet gebeuren.”

Kurt Naert-Segaert en Sas Rif
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Chantal Verleye:

“Het OCMW-bestuur kant zich tegen een project dat mensen
in armoede helpt. Onbegrijpelijk.”
Op de OCMW-raad vroeg Chantal Verleye om het project ‘Aan tafel in 1-2-3 euro’ ook in Deinze op te starten.
Het project gaat uit van de supermarktketen Colruyt en richt zich tot mensen in een financieel kwetsbare situatie,
zodat zij op een betaalbare manier boodschappen kunnen doen en vooral gezond kunnen koken.
Het OCMW-bestuur keurde het voorstel niet goed. Onbegrijpelijk!
Armoede moet je op alle mogelijke manieren bestrijden

“Deinze moet
inzetten op een
breder armoedebestrijdingsbeleid.
En met meerdere
partners aan de
slag gaan.”

Chantal Verleye
lid Vast Bureau OCMW en OCMW-raadslid

Het project ‘Aan tafel in 1-2-3 euro’ is eenvoudig van opzet
en helpt mensen in armoede vooruit. De supermarktketen
stuurt tweewekelijks een receptenboekje naar de doelgroep. Dit
receptenboekje laat de mensen toe hun maaltijden te kiezen, de
boodschappen te doen aan de hand van het boodschappenlijstje
en de gezonde gerechten klaar te maken.
“Het OCMW moet mensen die in aanmerking komen de kans
geven om het boekje vrijwillig te ontvangen. Meer wordt er van
het OCMW niet gevraagd. Het project respecteert bovendien de
privacy van de mensen”, verduidelijkt Verleye.
“Zeer jammer dat het OCMW niet wil aansluiten bij
dergelijke privé-initiatieven”, vindt Chantal Verleye. “Ik weet
dat het voorstel slechts een onderdeel vormt van een breder
armoedebestrijdingsbeleid. Maar het is de taak van een lokaal
bestuur om met meerdere partners lokaal aan de slag te gaan, zodat
ook personen met minder financiële middelen gezonde en betaalbare
maaltijden kunnen kopen.
Ik blijf aandringen om meer initiatief te nemen op het vlak van
armoedebestrijding in Deinze.”

Jan Vander Mijnsbrugge

“N-VA wil inburgeringstraject voor alle nieuwkomers
die OCMW-steun ontvangen.”
Op de OCMW-raad stelde Jan Vander Mijnsbrugge voor om alle nieuwkomers een inburgeringstraject te laten
volgen wanneer zij OCMW-steun ontvangen. Het OCMW-bestuur keurde het voorstel niet goed.
Een gemiste kans om zoveel mogelijk nieuwkomers te integreren.
Inburgeringscursus opnemen in begeleidingscontract

N-VA Deinze heeft een constructief idee om de bredere doelgroep die OCMWsteun krijgt voortaan intensief te begeleiden op vlak van inburgering. Zo vraagt
de N-VA om in hun OCMW-begeleidingscontract de voorwaarde te laten
opnemen om een inburgeringscursus te volgen.
Lokale besturen zijn het eerste aanspreekpunt van burgers, en dus ook van
nieuwkomers. Om zoveel mogelijk nieuwkomers maximaal te integreren en
te laten participeren biedt de N-VA met dit voorstel een eenvoudig en nuttig
hulpmiddel aan binnen het lokale activeringsbeleid van het OCMW.
“Zeer jammer dat het OCMW-bestuur het voorstel wegstemde. Want door
inburgering leren nieuwkomers onze samenleving kennen en ontwikkelen ze
bijkomende vaardigheden. Bovendien biedt het hen een eerste opstap om hun
maatschappelijke rol als burger, ouder, vrijwilliger, werknemer of zelfs ondernemer
volop te kunnen opnemen.”

“Het is in het belang
van nieuwkomers en
de gehele samenleving
dat onze stad intensief leefloongerechtigde nieuwkomers
inburgert”

Jan Vander Mijnsbrugge
OCMW-raadslid

www.n-va.be/deinze

De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
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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