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Verkeersremmers in Landegem: 
overdaad schaadt

Kristof de Schryver

In de Stationsstraat te Landegem zijn er al geruime tijd verkeers-
drempels die het doorgaand verkeer moeten afremmen en voor een 
veiligere omgeving moeten zorgen. Sinds dit voorjaar is er een 
verkeerslicht bijgekomen om de veiligheid nog te verhogen aan de 
school en een asverschuiving die er voor zorgt dat men beurtelings 
moet passeren om zijn weg verder te kunnen zetten. 
Gezien de snelle opeenvolging van verschillende verkeersafremmende 
maatregelen had deze asverschuiving geen enkel nut.

In de gemeenteraad van 30 januari werd dan ook vanuit de N-VA fractie ge-
vraagd of deze plaatsing van de asverschuiving kon herbekeken worden.  
De N-VA pleit voor veilig verkeer in alle omstandigheden, maar een overdaad 
zal deze veiligheid niet expliciet verhogen.

Sterretjesweide

Anny De Roo

Het hee�  zijn tijd geduurd, maar ze is er: de ‘sterretjesweide’.
Dit is een serene plaats op de begraafplaats van Hansbeke, waar 
ouders  die een doodgeboren kindje verloren, hun rouw en ver-
driet enigszins kunnen verwerken. 

De N-VA vindt dat een waardig afscheid en een serene begraafplaats 
psychologisch erg belangrijk zijn voor ouders en familieleden van 
doodgeboren baby’s. 
Dit initiatief kwam er op vraag van gemeenteraadslid Anny De Roo. 
Het is haar verdienste dat de sterretjesweide er kwam, ook al gingen 
anderen met de eer lopen in de pers. 

Baron Cyriel Buyssebier
Het Baron Cyriel Buyssebier, dat voor-
gesteld werd aan de Nevelse bevolking 
op de nieuwjaarsreceptie is een succes-
bier. Er zijn reeds enkele horecazaken 
die dit bier serveren en ook in het ver-
kooppunt, drankcentrale Union,  gaan 
ettelijke � esjes en bakken over de

 toonbank. De ereburgers Barones Mo-
nica Van Paemel en Johan Verminnen 
kunnen er donder op zeggen dat  de 
grootste en bekendste Nevelaar, Cyriel 
Buysse, alle eer wordt aangedaan. 
N-VA eert zijn ‘groten’.

Karlien De Paepe

Willy Planckaert steunt de N-VA-lijst  (pag. 2) Ben Weyts viert de Vlaamse Feestdag in Deinze (pag. 4)
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 Facebookpagina ‘de17’
Ons bestuurslid Kurt Naert-Segaert houdt een leuke facebookpagina bij. 
‘De 17’ gaat over de 17 deelgemeenten van de nieuwe fusiestad en brengt 
weetjes uit het rijke verleden en het 
heden van Deinze en Nevele.
Echt een pagina om te volgen en leuk te 
vinden!

 Welke leuke cafés heeft onze fusiestad te bieden?Die vraag stelt Jong N-VA zich ook. Daarom zijn zij gestart met een proefondervindelijk bezoek aan café’s in de 17 deelgemeenten. 
Het legendarische Huis d’Haenens, gelegen in het gezellige Hansbeke, mocht de spits afbijten! De joviale eige-nares Kim Uijtten-Boogaart en haar zonen brachten in 2016 opnieuw leven in het pand nadat de vroegere ei-genaar, Ronny d’Haenens, de deuren sloot na 3 generaties. De familie d’Haenens hield niet enkel het café open maar ook een beenhouwerij in het pand ernaast. Wie vlees kwam kopen, maakte al snel eens een tussenstop in het café en al gauw werd het een thuis voor zowat iedereen in het dorp. De familie d’Haenens liet in 2016 het café over in de goede handen van Kim, de huidige eigenares, met 1 belangrijke boodschap: “Zet ons levenswerk voort, want Hansbeke heeft nood aan zo’n dorpscafé!” Kim hield zich hieraan en naast het uiterst goeddraaiend café is er zelfs opnieuw een slagerij gekomen!Zoek je een frisse pint met een fijne babbel en mischien ook een stukje vlees? Huis d’Haenens in Hansbeke!Uitbaatster Kim van Huis D’Haenens liet voor deze foto Aelön Messiaen, Sander De Weirdt, Amber Verleyen, Yaron Messiaen en Ariane Malfait eens plaats nemen aan de andere kant van de toog.

Volg N-VA Deinze/Nevele op Facebook!

Volg Jong N-VA Deinze op Facebook!

NIEUWS VAN DE N-VA-PROVINCIERAADSLEDEN

Megalomaan project met een 
prijskaartje van meer dan 100 miljoen
Het provinciebestuur wil al haar diensten centraliseren in de 
Leopoldskazerne te Gent. Dit megalomane project hee�  een 
prijskaartje van meer dan 100 miljoen euro. Om dit project te 
� nancieren wil de deputatie alle provinciale gebouwen verkopen.

“Het is onverantwoord om op het moment dat N-VA-minster 
Liesbeth Homans de provincies ingrijpend hervormd, een 
megalomaan infrastructuurproject op te starten. De deputatie 
gaat volledig voorbij aan het verscherpte pro� el en het aange-
paste takenpakket van de provincie”, zegt provincieraadslid 
Rik De Vis. “Het is veel goedkoper om te centraliseren in het 
huidige provinciehuis. Deze locatie is net groot genoeg om alle 
diensten te huisvesten.”

“De Leopoldskazerne is veel te groot voor een afgeslankt pro-
vinciebestuur. De provincie hee�  slechts 60% van de ruimte 
van de Leopoldskazerne nodig. Er zijn bovendien veel goedko-
pere en geschiktere opties. De Oost-Vlaming hee�  er recht op 
dat er zorgvuldig met het belastinggeld wordt omgesprongen.”
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 Willy Planckaert steunt de N-VA-lijst!
Voormalig wielrenner Willy Planckaert wil nog eens een andere koers 

rijden en zal met vol enthousiasme de N-VA-lijst in Deinze en Nevele 

ondersteunen. 
Willy is een echte Nevelaar, Hij is er geboren en getogen en woont er 

al zijn hele leven. Het was ongetwijfeld Willy Planckaert die als eerste 

de wielerkwaliteiten van het flandrienras uit onze streek toonde aan 

het Vlaamse publiek. Daarmee zette hij Nevele op de kaart. En dat wil 

Willy nu ook verder doen door de N-VA-lijst in de nieuwe fusiestad, 

die zich als wielerstad en fietsstad wil profileren, te ondersteunen.

Lijsttrekker Sabine Vermeulen, Anny De Roo en Jan Pauwels zijn er 

alvast verheugd over dat Willy Planckaert de ploeg versterkt.

N-VA verstuurt groeten
uit alle deelgemeenten
Begin mei kon u een postkaart in uw brievenbus vinden. 
Deze kaart werd gebust door N-VA Deinze-Nevele. 

Via deze kaart willen we dat de bewoners uit de nieuwe 
fusiestad elkaar en elkanders dorp leren kennen. 
We busten in elke deelgemeente een groetenkaart met een 
typische foto van het dorp. De bedoeling is dat u deze kaart 
doorstuurt naar een vriend of kennis uit een andere deelge-
meente van de fusiestad. We willen de mensen uit de fusie-
stad verbinden door groetjes naar elkaar te versturen. Elke 
verstuurde kaart levert gegarandeerd een glimlach elders in 
onze fusiestad op!
De fusie start met elkaar te leren kennen. Laat ons er samen 
een warme toekomst maken. Daarom doen we deze actie. 
Wie niet direct een idee heeft naar wie hij de kaart kan 
opsturen, kan ook gewoon een telefoonboek openslaan en er 
lukraak een adres uit Deinze of Nevele uitpikken. 

WERKEN IN DE 
ROSTRAAT
Het herstel van de Rostraat met een 
centrale kasseistrook en twee brede 
geasfalteerde  comfortzones voor de 
� etsers was geraamd op meer dan 
650 000 euro. Het ontwerp kon op 
weinig waardering rekenen van en-
kele aangelanden en andere inwoners 
van Hansbeke. Binnen de meerder-
heid werd beslist om deze werken te 
verdagen en het herstel van deze weg 
te laten samengaan met de riole-
ringswerken die daar nog moeten 
worden uitgevoerd.



Inschrijven bij chantal.verleye@n-va.be - 0473 57 27 69
of karlien.depaepe@n-va.be - 0474 32 08 22
en overschrijven op BE57 7512 0815 1835 
met vermelding aantal volwassenen/kinderen

volwassenen: 15€           
kinderen jonger dan 12 jaar: 8€           

kleuters: gratis
vegetarisch op aanvraag

#voorDeinzevoorNevelevoorjou

Kom ook naar onze

familiebarbecue
zondag 10 juni 2018  - vanaf 11u45

Zaal Novy, C. Van der Cruyssenstraat 1b Nevele

Vier de Vlaamse feestdag samen met 
minister BEN WEYTS en de N-VA!

U bent van harte welkom 

op maandagavond 9 juli 
in zaal Rekkelinge, D.Delcroixstraat 1A,  Deinze 

om 19.30 uur
om samen met Vlaams minister van Mobiliteit, 

Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme 
en Dierenwelzijn Ben Weyts 

de Vlaamse Feestdag te vieren. 

GRATIS TOEGANG


