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Theo Francken in Deinze
Wat betekent het pact van Marrakesh voor België?
Waar gaan we naartoe op het vlak van asiel en migratie?
Theo Francken geeft toelichting over de Europese migratiecrisis.

Dinsdag 2 april 2019
De Rekkelinge
Desiré Delcroixstraat 1A - Deinze

Deuren: 19 uur   Start: 19.30 uur 
Gratis toegang

Meer info?   sabine.vermeulen@n-va.be   0474 87 53 97

Kristof de Schryver
Zorgmanager
Nevele

Sabine Vermeulen
Vlaams Parlementslid / Gemeenteraadslid
Deinze

  

Bart Vermaercke
Gemeente- en provincieraadslid / Ondernemer 
Deinze

9 opvolger
Vlaams Parlement

7 effectief
Vlaams Parlement

7 effectief
Kamer

Dit zijn uw kandidaten voor de verkiezingen op 26 mei
N-VA Deinze levert met Sabine, Bart en Kristof drie sterke 
kandidaten voor de Vlaamse en Kamerverkiezingen.
Drie topkandidaten die uw stem verdienen op 26 mei!

Uitstel voor gemeenschapszaal Hansbeke (pag. 2) De N-VA-fractie in de gemeenteraad  (pag. 3)  
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N-VA Deinze kiest een nieuw bestuur!

Op 10 februari verzamelden de leden van N-VA Deinze voor de driejaarlijkse verkie-
zing van het lokale afdelingsbestuur. 
Voorzitter Jan Vander Mijnsbrugge stelt met trots zijn nieuwe bestuursploeg voor: 
ondervoorzitter Hugo Schaeck, secretaris Glenn Vander Auwera, Adelin Haelvoet, 
Aëlon Messiaen, Bart Bauwens, Carlos De Walsche, Cory Ghyselinck, Eva � erssen, 
Dirk Achtergaele, Gauthier Colledan, Jan Deleu, Joris Claes, Kristof de Schryver, Kurt 
Naert-Segaert, Luc Corteville, Peter Broeren, Ronny Vermeulen, Martine Keymeulen, 
Ruben Van Gilsen, Sylvie Claeys en � omas Degroote.  
Zij worden vervoegd door de zeven N-VA-mandatarissen: Bart Vermaercke, Chantal 
Verleye, Jan Pauwels, Karlien De Paepe, Matthias Neirynck, Paul Soetaert en Sabine 
Vermeulen.

De N-VA vindt de subsidiëring van thuiszorgdiensten door 
het OCMW geen goed idee. Nog steeds krijgen deze orga-
nisaties jaarlijks een subsidie van 50 000 euro. Die subsidie 
is discriminerend, omdat zelfstandige thuisverpleging, 
mantelzorgers en alle andere professionele en vrijwilli-
gersorganisaties niet meetellen. Bovendien hebben die 
thuiszorgdiensten voldoende inkomsten. Het is toch niet 
de bedoeling van het OCMW om bemiddelde, zel� edrui-
pende organisaties te subsidiëren.  

“Die subsidie is bij het OCMW van Nevele al lang afge-
scha� ”, bevestigt gemeenteraadslid Jan Pauwels. 
“De 300 000 euro die in de vorige legislatuur in Deinze 
werd uitgedeeld, had men beter aan armoedebestrijding 
en eenzaamheid gespendeerd”, stelt N-VA-voorzitter Jan 
Vander Mijnsbrugge vast. 

Tijdens de laatste OCMW-raad van 2018 hee�  de N-VA 
een raadsbesluit ter stemming voorgelegd om al vanaf 2018 
een einde te maken aan die onnodige geldtransfer. Het 
raadsbesluit werd weggestemd zodat nogmaals 50 000 euro 
belastinggeld ondoelmatig aangewend wordt. 
We blijven die overbodige subsidiëring op tafel leggen!

N-VA wil subsidies voor 
thuiszorg beter besteden

Wel toeristische 
taallessen maar geen 
Nederlands in Elfdorpen
Het viel gemeenteraadslid Bart 
Vermaercke op dat het diensten-
centrum Elfdorpen in zijn vor-
mingsaanbod wel toeristische talen 
aanbiedt, maar geen Nederlands.

“Allicht is het iets wat veel mensen 
leuk vinden, om in de vrije uren 
een taal te leren om op vakantie te 
gaan. Ik stel mij de vraag of het een 
kerntaak is van het OCMW om dat 
te organiseren. Het lijkt ons veel 
nuttiger om taalinitiaties te organi-
seren voor kansengroepen. 
In de eerste plaats denk ik daarbij 
aan het Nederlands. De kennis van 
onze taal is een eerste vereiste tot 
integratie. Die moeten we ten volle 
ondersteunen en aanmoedigen. 
Veel potentiële deelnemers moeten 
al genoeg drempels overwinnen om 
de stap naar lessen Nederlands te 
zetten. Daarom moeten we die ter 
plaatse organiseren. Gegarandeerd 
maken we zo stadsgenoten tot nieu-
we ambassadeurs.”

Vernieuwing gemeenschapszaal 
Hansbeke op de lange baan?
Als we de bestuursmeerderheid
mogen geloven dan is het een 
prioritaire doelstelling om de 
gemeenschapszaal van Hansbeke 
op de site van de oude jongens-
school te vernieuwen. 
Daarvoor wordt meer dan 
1 miljoen euro voorzien. 
Dankzij de N-VA, die deel uitmaakte van de bestuursmeer-
derheid in Nevele, werden de nodige kredieten voorzien. Er 
werd zelfs een architect aangesteld en de plannen werden al 
voorgesteld aan de Hansbeekse verenigingen. 

Groot is dan ook onze verbazing als we in de pers vernemen 
dat de burgemeester dat niet als een prioriteit ziet en zelfs 
andere plannen hee�  met de oude jongensschool. De N-VA 
stelt zich vragen bij de ernst en geloofwaardigheid van de 
meerderheid. Worden aangegane verbintenissen zomaar ver-
broken? Worden prioritaire doelstellingen zomaar opzijgezet? 
De N-VA dringt erop aan dat meteen werk wordt gemaakt van 
de uitbouw van de gemeenschapszaal, zoals voorzien in het 
meerjarenplan. 
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Volg N-VA Deinze/Nevele op Facebook!

Volg Jong N-VA Deinze op Facebook!

“De schepenposten 
zijn verdeeld, maar 
wat die schepenen 
gaan doen, daar 
kunnen we enkel 
naar raden.” 

De N-VA-fractie 
                         

Waar blijft het bestuursakkoord?
De nieuwe meerderheid werd op 14 oktober al één uur na het bekendmaken van de verkiezings-
resultaten gevormd. Maar vijf maanden later blij�  het nog steeds wachten op een inhoudelijk 
bestuursakkoord. 
Gemeente- en provincieraadslid Bart Vermaercke: “Bij de installatievergadering van de provincie gaf de deputatie direct 
enkele speerpunten waar ze wil voor gaan. Ik had dat in de stad Deinze ook verwacht. Politiek moet gaan over beleidskeuzes. 
Het minste wat je kan verwachten, is dat het bestuur die ook aangee� . De grote ploeg schepenen moet toch al eens 
nagedacht hebben over wat elk in zijn of haar beleidsdomein wil realiseren.”
Fractieleider Sabine Vermeulen: “Op de eerste gemeenteraad van deze nieuwe legislatuur werden wel al heel wat belastingen 
gestemd, die bepalend zijn voor de komende zes jaar. Dat men nu al nieuwe belastingen uitrolt, zonder dat men zegt wat er 
met dat geld gaat gebeuren, is geen oprecht beleid.”
Het zomaar op een dra� e goedkeuren van belastingen en retributies, zonder omgevingsanalyse, debat en visie, kan de N-VA 
echt niet smaken. Natuurlijk zijn er inkomsten nodig. Maar zomaar alle bestaande belastingen van Deinze uitrollen over het 
grondgebied Nevele, is wel een zeer gemakkelijke manier om geld in het laatje te krijgen.

 

De nieuwe bestuursploeg van de fusie-
stad Deinze is minder vrijgevig voor de 
jonge, bloeiende gezinnen die in onze 
gemeente wonen. Voor de fusie kregen 
de kersverse ouders in Nevele bij de 
aangifte van hun jonge spruit 150 euro 
cadeau voor hun eerste kind en tot 250 
euro voor hun vierde kind. De nieuwe 
meerderheid besliste om dat terug te 
schroeven naar 50 euro per pasgeborene 
in de fusiestad. Ook de cadeaucheques 
voor gouden, diamanten of platina jubi-
larissen dalen met respectievelijk 30, 90 
en 150 euro.

“De prijs voor meest gezinsvriendelijke 
gemeente zal de fusiestad niet ontvan-
gen”, zegt gemeenteraadslid Karlien 
De Paepe. “Op de eerste gemeenteraad 
merkten we al direct dat het de Nevelaar 

is die zich moet aanpassen aan de regels 
van Deinze. En opmerkelijk: meestal in 
het nadeel van de Nevelaar.”

Gemeenteraadslid Bart Vermaercke 
vult aan: “Vooral ondernemers in 
Nevele worden getroffen door nieuwe 
belastingen. De bedrijventaks wordt af-
geschaft maar handelaars krijgen er wel 
een nieuwe belasting bij op verspreiding 
van reclamedrukwerk, op reclame-
borden en op banken en gelijkgestelde 
instellingen. Het valt bovendien meteen 
op dat om nieuwe belastingen te innen 
men meteen een reglement maakt voor 
de komende zes jaar.”

Minder cadeaucheques voor Nevelse gezinnen

N-VA Deinze kiest een nieuw bestuur!

Sabine Vermeulen
Fractieleider gemeenteraad

Jan Pauwels
Gemeenteraadslid

Bart Vermaercke
Gemeenteraadslid

Paul Soetaert
Gemeenteraadslid

Matthias Neirynck
Gemeenteraadslid

Karlien De Paepe
Gemeenteraadslid

de komende zes jaar.”

Chantal Verleye
Lid bijzonder comité 
voor de sociale dienst

Sabine Vermeulen

?

Kwis Jong N-VA was 
groot succes!
Op 1 februari organiseerde Jong N-VA 
Deinze haar eerste kwis. Deze gezel-
lige avond was een schot in de roos, 
met 17 deelnemende en om ter slimste 
kwisploegjes. Absoluut voor herhaling 
vatbaar!
Wil je graag op de hoogte blijven? 
Volg Jong N-VA dan zeker op Facebook, 
Instagram of contacteer voorzitter 
aelon.messiaen@n-va.be



Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Vlaams Parlement

Matthias Diependaele | Lijsttrekker
• 39 jaar - Zottegem
• Fractievoorzitter Vlaams Parlement
• Schepen

Sarah Smeyers | 2de plaats
• 38 jaar - Aalst
• Kamerlid
• Schepen

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Anneleen Van Bossuyt | Lijsttrekker
• 39 jaar - Gent
• Europees Parlementslid

Christoph D’Haese | 2de plaats
• 52 jaar - Aalst
• Kamerlid 
• Burgemeester

Assita Kanko | 2de plaats

Oost-Vlaanderen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Oost-Vlaanderen. 

Oost-Vlaanderen


