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Het mobiliteitsplan kan op weinig steun 
rekenen van de N-VA. Het centrum wordt 
zo goed als onbereikbaar en de druk op de 
Martinusrotonde stijgt enorm. 
N-VA Deinze stelt zich grote vragen bij 
de impact op het handelsapparaat in het 
centrum.

Mobiliteitsplan heeft bijsturing nodig!

Centrum wordt bijna onbereikbaar
Matthias Neirynck, fractieleider N-VA: 
“Het mobiliteitsplan van de meerderheid is een veel te éénzijdig 
verhaal enkel en alleen op de fiets gericht. Een levendig centrum 
moet bereikbaar zijn voor iedereen en niet alleen voor stappers en 
trappers. Wij willen rekening houden met alle weggebruikers en 
niet alleen met de fitte en gezonde, weliswaar met voorrang aan 
de zachte weggebruiker. De knip aan het Station, de éénrichting 
van de Guido Gezellelaan en het omkeren van de richting van de 
Tolpoortstraat zonder de aanwezigheid van een verbindingsbrug 
met de Brielpoortparking zijn geen goede ingrepen. Het centrum 
wordt moeilijk bereikbaar voor wie snel een boodschap wil doen.”

Driespoortring is een immoproject
Ronny Vermeulen: “N-VA Deinze ziet geen heil in het aanleggen 
van een ringweg met veel fijn stof, dwars door een shoppingcentrum 
en door één van de dichtst bevolkte woonzones van Petegem. De 
geplande ringweg lijkt vooral als opzet te hebben om rond Ter 
Wilgen een groot woonproject neer te zetten, wat bovendien de 
bestaande mobiliteitsdruk alleen maar zal doen toenemen. Een 
ringweg dwars door het centrum zal slechts een verschuiving van 
de files betekenen en nieuw sluipverkeer doen ontstaan. De enige 
oplossing is de flessenhals van de Gaversesteenweg ontlasten; dit kan 
alleen door in te zetten op een zuidelijke ringweg om Deinze heen. 

Niet minder maar meer parkeerplaatsen
Bart Vermaercke: “De N-VA heeft diverse voorstellen geformuleerd 
die niet met de nodige aandacht bekeken zijn. Mensen die langer 
willen parkeren moeten hun wagen kwijt raken op de randparkings 
en gebruik kunnen maken van een milieuvriendelijke shuttlebus 
die de parkings met elkaar verbindt. Ook minder mobiele mensen 
kunnen op die manier ten volle genieten van het mooie dat het 
centrum te bieden heeft. Waar kan moeten extra parkeerplaatsen 
gecreëerd worden.”

Zwarte gaten
N-VA Deinze wijst ook op mobiliteitsgerelateerde vraagstukken 
die geen of slechts een onvoldoende antwoord krijgen in het plan: 
de toekomstige ontwikkeling van de Belgacomsite, de plannen 
aan KMSK Deinze, de herinrichting van de site Bloemmolens en 
de Louis Dhondtstraat en de impact van de herinrichting van de 
Oostkouter. De Molenstraat is niet geschikt om als doorgangsweg 
te dienen bij sluiting van de spoorwegovergangen. Ons alternatief 
via de Nachtegaalstraat wordt ondoordacht weggewuifd. Ook met 
de nakende fusie werd helemaal geen rekening gehouden. Samen 
met veel bewoners van onze stad vinden wij dat er heel wat 
aanpassingen nodig zijn aan dit mobiliteitsplan.

Matthias Neirynck, Ronny Vermeulen en Bart Vermaercke

Aan het mobiliteitsplan is hard gewerkt. 
De N-VA heeft daar respect voor. 

De voorgestelde keuzes moeten echter 
serieus bijgestuurd worden, wil men de 
N-VA een minnaar maken van dit 
mobiliteitsplan. 
Deinze moet een bereikbare stad zijn!

Willy Planckaert steunt de N-VA-lijst  (pag. 2) Ben Weyts viert de Vlaamse Feestdag in Deinze (pag. 4)
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 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 cafés in de 17 deelgemeenten. Het legendarische Huis d’Haenens, gelegen in het gezellige Hansbeke, mocht de spits afbijten! De joviale eigenares Kim Uijtten-Boogaart en haar zonen brachten in 2016 opnieuw leven in het pand nadat de vroegere eigenaar, 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 be-langrijke 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.

 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. 
Hij leert alvast onze lijsttrekker Sabine 
Vermeulen de beste positie om de kop te 
pakken!

Volg N-VA Deinze/Nevele op Facebook!

Volg Jong N-VA Deinze op Facebook!

 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!

 Het wielerteam van N-VA Deinze-Nevele
Onder het peterschap van Willy Planckaert richtten enkele van onze 
kandidaten een heus wielerteam op. Vele kilometers werden reeds afgelegd 
in onze wondermooie streek. Gegarandeerd een opvallende verschijning in 
het landschap! Op de foto zien we o.a. Peter Broeren, Bart Vermaercke en 
Dirk De Saedeleer. Naast ritten met de koers� ets zullen ook tochtjes met 
de stads� ets gereden worden onder het motto “Ken uw buur(t)”.
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Red ook je huisdier!
Een woningbrand is niet alleen rampzalig voor de 
bewoners van de getroffen woning. Het kan uiter-
aard ook huisdieren treffen. 
Mede dankzij een vraag van gemeenteraadslid 
Sylvie Claeys is er vanaf nu op het stadhuis een 
gratis sticker beschikbaar waarop je kan aanduiden 
hoeveel huisdieren er mogelijks aanwezig zijn in je 
woning. Op die manier kunnen brandweerploegen 
in één oogopslag zien hoeveel dieren ze kunnen 
aantreffen. 
“Wanneer de situatie het toelaat, kan de brand-
weer een reddingsoperatie aanvatten en de geliefde 
beestjes veilig en wel bij hun baasjes terugbrengen. 
Het is een simpele en goedkope oplossing, die een 
wereld van verschil kan betekenen voor heel wat 
huisdieren en hun baasjes. De sticker kan je gratis 
afhalen in het stadhuis.”, zegt Sylvie Claeys.

Sylvie Claeys en hond Oscar met de sticker die  
het leven van huisdieren kan redden bij brand.

“Vlaanderen           
investeerde deze 
legislatuur reeds      
fors in Deinze!” 

Sabine Vermeulen
Vlaams Parlementslid   
Gemeenteraadslid                          

Wie beweert dat Deinze vergeten 
wordt in financiële ondersteuning 
door Vlaanderen heeft het mis! 
De Vlaamse Gemeenschap en het 
Vlaams Gewest investeren fors in onze 
stad. 
Vlaams Parlementslid Sabine 
Vermeulen lijst de belangrijkste 
investeringen voor u op.

Meer dan 66 miljoen euro voor Deinze 
door N-VA-ministers

Tijdens de periode 2018-2020 investeert minister Ben Weyts 
13 miljoen euro in Mobiliteit en Openbare werken in Deinze.
 
Onze minister van Economie en Werk Philippe Muyters, 
investeerde maar liefst 3,40 miljoen euro in steundossiers aan 
bedrijven uit Deinze. 
Enkele sportdossiers kregen via zijn kabinet 276.800 euro.

Minister-President Geert Bourgeois kende sinds 2014 935.228 
euro aan Deinze toe aan restauratiepremies en erfgoedpremies.

Dankzij het fusiedecreet van de hand van minister Liesbeth 
Homans neemt Vlaanderen 20 miljoen euro schulden en 
11 miljoen euro intrest op die schulden over.
Verder werd Deinze ondersteund met 15,73 miljoen euro subsi-
dies voor de nieuwbouw en de renovatie van sociale woningen.
Het stadsvernieuwingsproject ‘Stedelijk Wonen aan de Leie II’ 
wordt met 2,32 miljoen euro betoelaagd.

N-VA verstuurt groeten
vanuit 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. 



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


