
Beste inwoner

Sport en politiek, het is een troebel 
huwelijk. Het is een kerntaak van 
het stadsbestuur om alle sporten 
te faciliteren met infrastructuur en 
ondersteuning van het clubleven. 
Zeker de ‘kleinere’ sporten. Ook het 
mogelijk maken van grote sport-
evenementen in onze stad, zoals de 
start van Nokere Koerse, mogen we 
daarbij rekenen.

De grote Vlaamse sporten, zoals 
wielrennen en voetbal, zijn zowel 
fi nancieel als commercieel zelf-
bedruipend. Dat geldt ook voor 
de ploegen uit onze stad en hun 
privé-infrastructuur. Het is dan 
ook de vraag waarom de Deinse 
belastingbetaler onvoorwaardelijk 
moet bijdragen aan de tijdelijke 
gebouwen van een buitenlands 
commercieel bedrijf, ook al heeft 
dat een duidelijke lokale verankering. 
We gunnen de supporter en de 
jeugdspeler het plezier van voetbal 
in eigen stadion en stad. Maar 
belastinggeld om te voldoen aan de 
licentievoorwaarden van de KBVB 
dient geen enkel algemeen belang 
én is geen kerntaak van de stad.

N-VA Deinze zegt hier duidelijk nee 
tegen! Er zijn voldoende andere 
noden in onze stad om het geld van 
de Deinse belastingbetaler voor te 
gebruiken.

Jan Vander 
Mijnsbrugge
Voorzitter

KAAS- EN WIJNAVOND 
op zaterdag 26 november

Vanaf 18.30 uur
Benedenzaal sporthal 

Landegem, Stationsstraat 19.

Wij zorgen opnieuw voor een uitgebreid 
kaasassortiment met een lekkere wijn of 

biertje. Het buffet opent om 19 uur. 
Meer info volgt op onze Facebookpagina 

en via de ledenbrief.

DONSA QUIZ op zaterdag 29 oktober
“De ingrediënten voor het perfecte 
avondje uit blijven dezelfde als bij de 
voorgaande edities: humor, muziek 
en interessante weetjes. Daarbij 
beperken we het politieke onderwerp 
tot een minimum”, zegt voorzitter 
Aelön Messiaen. “Jong of oud, 
iedereen is welkom voor die uiterst 
amusante avond. Er zijn bovendien 
mooie prijzen te winnen met ook voor 
iedere deelnemer een extra attentie.”

• Zaal Ter Wilgen, Petegem-aan-de-Leie

• Ploegjes van 3-5 personen

• 20 euro per groep

• Inschrijven doe je via:
•  de Facebookpagina van 

Jong N-VA Deinze
• Een mailtje naar deinze@jongnva.be
• QR-code (voor 22 oktober)

Scan deze QR-code om in te 
schrijven voor de Donsa quiz!

Deinze
www.n-va.be/deinzedeinze@n-va.be N-VA Deinze
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Nieuws uit de gemeenteraad Nieuws uit de gemeenteraad 

Meer betalen voor minder comfort
In de stad Deinze is er de verplichting om 
bij de realisatie van een bouwproject één 
parkeerplaats per gerealiseerde wooneen-
heid te voorzien. Die verplichting kan wor-
den afgekocht door 10.000 euro per niet-
gerealiseerde parkeerplaats te betalen aan 
de stadskas. Projectontwikkelaars maken 
vaak gebruik van die afkoopprocedure. 
Op die manier komt er namelijk nog méér 
grond vrij voor nog méér appartementen. 

Uiteraard rekenen de projectontwikkelaars 
die 10.000 euro door aan de koper. Gevolg: de koper betaalt 10.000 euro méér en 
beschikt niet over een parkeerplaats in nabijheid van de woning. Bovendien verhoogt 
zo de parkeerdruk op het openbaar domein. Als de stad dan nog het aantal parkeer-
plaatsen vermindert, is het hek helemaal van de dam. 

Meer betalen voor minder comfort, zo gaat dat in Deinze …

Wandelknooppunten
In november 2020 gaf de gemeenteraad goedkeuring aan het voorstel 
van Jan Pauwels om een wandelknooppuntennetwerk uit te bouwen. De 
toeristische dienst van de stad zou die karwei voor zijn rekening nemen. 
Na navraag blijkt nu dat het schepencollege amper stappen gezet heeft in 
dat dossier. We blijven erop hameren dat een netwerk van wandelknoop-
punten een meerwaarde is voor onze stad.

De bibliotheeksite op de Markt staat te koop
Het stadsbestuur gee�  de opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek om 
de bibliotheek onder te brengen op de site van ‘De Molens van Deinze’.

Fractievoorzitter Bart Vermaercke reageert verrast: “De N-VA heeft in het 
verleden meermaals gevraagd wat nu eigenlijk de plannen waren met de site 
van het oude stadhuis en de bibliotheek. Er werd toen steevast geantwoord dat 
het de bedoeling was om de bibliotheek daar te houden en te integreren in een 
nieuw project. Onder dat voorwendsel werd het dure HUPHUB-pand in de 
Tolpoortstraat aangekocht. De meerderheid zei dat men de bibliotheek daar 
tijdelijk zou onderbrengen, tijdens de bouwwerkzaamheden van het nieuwe 
project.”

De bibliotheeksite op de Markt zal verkocht worden, het oude, beschermde 
stadhuis niet. “Blijkbaar weet het stadsbestuur niet wat men met het oude 
stadhuis moet aanvangen”, stelt Bart vast. “Het is niet meer dan logisch dat er 
eerst wordt nagedacht over welke bestemming men aan het oude stadhuis én 
het recent aangekochte RAC-gebouw zal geven. Ontwikkel éérst een lange-
termijnvisie over de bestemming van alle bestaande stadseigendommen, 
vooraleer opnieuw onroerend goed aan te kopen met gemeenschapsgeld.”

Generatie Rookvrij
In de gemeenteraad van 26 oktober 
2021 werd op initiatief van Paul 
Soetaert en Karlien De Paepe het 
principe goedgekeurd om aan te 
sluiten bij ‘Generatie Rookvrij’. We 
zijn tevreden dat het schepencollege 
anderhalf jaar later uiteindelijk dan 
toch besliste om toe te treden tot dat 
initiatief.

deinze@n-va.be
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ERFGOEDWANDELING met Matthias Diependaele op 25 september
N-VA Deinze, N-VA Lievegem en N-VA Gent nodigen u graag uit voor een interessante en gezellige namiddag 
waarbij een van de mooiste streken in onze regio wordt verkend. De Kalevallei is een prachtig stukje natuur en 
erfgoed dat onder de voogdij van onze erfgoedminister Matthias Diependaele nog verder kan uitgroeien tot 
beschermde regio. De minister wandelt op 25 september mee. Het vertrekpunt is de kerk van Merendree, 
waar ruime parkeergelegenheid voorzien is. De wandeling start om 14 uur en gebeurt onder leiding van 
deskundige gidsen.

Programma:

• 11 uur: etentje in tuinbouwbedrijf Sylma, Grote Baan 253 in Lievegem (keuze uit kip of stoverij met frietjes en groenten)
• 13.30 uur: pendelbus van Lievegem naar Merendree
• 14 uur: erfgoedwandeling (5 km) met Matthias Diependaele aan de Sint-Radegundiskerk, Merendreedorp in Deinze

Prijs:

• De wandeling en de pendelbus zijn gratis. Als u wil deelnemen aan het etentje is de kostprijs 30 euro.

Inschrijven kan via deinze.n-va.be/erfgoedwandeling of mail naar 
verhamme.marc@telenet.be met vermelding van uw naam, adres en het 
aantal deelnemers. Uw inschrijving is defi ntief na storting op BE19 8904 1414 9312.

Scan deze QR-code 
en schrijf je in!

N-VA Deinze vierde de 
VLAAMSE FEESTDAG!

Ook de N-VA woonde de academische zitting bij.

Herdenking van Renaat De Rudder aan het monument in Landegem.

Heel wat bestuursleden vierden Vlaanderen Feest in de Brielpoort.

GESPREKSAVOND met Zuhal Demir op maandag 17 oktober
Op maandag 17 oktober 2022 komt minister Zuhal Demir naar de Rekkelinge voor een gesprek over de 
klimaatdoelstellingen en het Vlaamse klimaatplan. In het panelgesprek zal ze vragen uit het publiek 
beantwoorden. Ook Vlaams Parlementslid en energiespecialist Andries Gryffroy, federaal parlements-
lid Anneleen Van Bossuyt en eerste gedeputeerde Kurt Moens zijn van de partij. Deze unieke activiteit is 
een organisatie van het arrondissementeel bestuur Gent-Eeklo en is exclusief voor leden van de N-VA! 
Alweer een reden om lid te worden!
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Aelön en Maxime 
bezochten een 
school in Gambia.

Ybe zocht de Spaanse 
zon op in Sevilla.

Glenn verkoos een bergwandeling met 
prachtige uitzichten in Oostenrijk.

Bart vond zijn superbenen en fi etste van 
Bachte Grot naar Lourdes, een tocht van 
maar liefst 1.700 kilometer!

Willy is en blijft een topwielrenner en maakte 
opnieuw vele ritten op de fi ets.

Peter fi etste als een 
echte Flandrien door de 

Vlaamse Ardennen.

Sabine genoot 
volop van de 
rijke oogsten uit 
haar tuintje.

Karlien zocht de 
verkoeling op 
aan zee.

Martine genoot van een gezellig terrasje.

Ronny kon je 
terugvinden 
op de pier van 
Scheveningen.

Aelön en Maxime 
bezochten een 
school in Gambia.

Ybe zocht de Spaanse 
zon op in Sevilla.

Glenn verkoos een bergwandeling met 
prachtige uitzichten in Oostenrijk.
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op de pier van 
Scheveningen.

Hoe bracht 
jij jouw 

zomer door?

Sportief

Dicht 
bij huis

Op 
reis

www.n-va.be/deinze
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Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

Heeft u het DNA van de N-VA?
Doe de test!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie voor Vlaanderen. 

2. Een N-VA’er gaat voor een hechte Vlaamse gemeenschap.

3. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten en plichten.

4. Een N-VA’er koestert zijn cultureel en ecologisch erfgoed.

5. Een N-VA’er gelooft in goed onderwijs als sociale springplank.

6. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan.

7. Een N-VA’er gelooft in welvaartscreatie via vrij ondernemerschap.

8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere volkeren.

De N-VA telt in haar rangen mensen in alle soorten en maten. Toch zijn er enkele kenmerken die 
zowat alle N-VA’ers met elkaar gemeen hebben. Ze behoren als het ware tot het DNA van de N-VA. 

Benieuwd of u ook N-VA-DNA heeft?
Hieronder vindt u 8 typische N-VA-trekjes die u het antwoord geven.

Herkent u zichzelf in deze kenmerken? Word dan lid van de N-VA!
Surf naar www.n-va.be/word-lid | mail naar leden@n-va.be | bel naar 02 219 49 30

Het DNA van de N-VA 
volgens Bart De Wever

Dag Matthias, je bent een Vinktenaar in Grammene?
“Dat klopt. Een groot deel van mijn jeugd bracht ik door in 
Vinkt. Hoewel ik bijna mijn hele leven in Grammene heb ge-
woond, voel ik me dus ook Vinktenaar. Dat onder meer omdat 
ik 17 jaar actief lid was van KSA Ahoy Vinkt, waarvan tien jaar 
als lid en zeven jaar als leiding. Ook voetbalde ik acht jaar bij 
Eendracht Vinkt en werd er ook afgevaardigde. Vinkt loopt dus 
als een rode draad door mijn leven. De vele activiteiten en de 
kermis daar blijven met stip aangeduid in mijn agenda!”

Je favoriet plekje in Grammene?
“Ongetwijfeld de Lorenzobrug met de Vlasrotersroute. De brug 
werd ooit bijna afgebroken en vervangen door een betonnen 
constructie. Het hele dorp stond in rep en roer en er werd alles 
aan gedaan om dat tegen te gaan.”

“Mijn vader engageerde zich om de brug te bewaren. Samen 
met Laurent ‘Lorenzo’ Vanhaesebroeck, naar wie de brug ook 
werd vernoemd. Mijn vader leefde voor Grammene en beschermde 
er alles wat mooi was. Zo heeft hij als Grammense schepen ook 
het ’t Schepenwegeltje aangelegd, een van de eerste trage wegen 
in de regio. Het belang van de brug als erfgoed kon hij heel 
goed inschatten en ook de toegankelijkheid van de brug per 
fiets was voor hem van levensbelang.”

“Een veilige fietsverbinding naar Deinze was essentieel voor 
Grammene. Vandaag maken veel mensen gebruik van dat 
fietspad om naar Deinze te fietsen. Ook ik doe dat elke dag 
naar mijn werk. Zo kan ik elke keer opnieuw de mooie Leie 
bewonderen vanop de brug. Zelf probeer ik ook erfgoed te 
beschermen. Zo neem ik engagement op in Canteclaer, waar ik 
verantwoordelijk ben voor de reuzen. Schoonheid die we moe-
ten koesteren en bewaren!”

Vanwaar je politiek engagement?
“Mijn vader speelde een belangrijke rol in het ontwikkelen van 
mijn engagement. Na zijn dood ben ik uit eerbetoon aan hem 
lid geworden van de N-VA en heb ik me verkiesbaar gesteld. Hij 
stond heel dicht bij de mensen en dat wil ik ook. Geen ivoren 
torens maar politiek voor en door mensen. Daarnaast kon ik in 
de KSA vanop de eerste rij meemaken hoe log en ondoordacht 
politiek kan zijn. Eenvoudige beslissingen die bijvoorbeeld een 
jeugdbeweging heel goed konden helpen, lieten soms maanden 
op zich wachten.”

“Andere beslissingen konden helemaal niet op begrip rekenen, 
maar werden doorgevoerd om het grote gelijk van sommigen te 
bewijzen. Zo werkt het voor mij niet. Ik wilde me daarom ook 
niet zomaar aansluiten bij een partij uit de meerderheid. Ik wil 
zelf iets te zeggen hebben en als Vlaming was de N-VA voor mij 
de enige juiste keuze. Meteen na mijn afscheid als leiding van 
de KSA werd ik actief lid en zelfs bestuurslid. Ondertussen is 
dat al meer dan tien jaar geleden.”

Je bent het jongste lid in de N-VA-fractie. Moet je op je strepen 
staan?
“De fractie werkt zeer goed en we zijn goed op elkaar afge-
stemd. Ik ben inderdaad het jongste raadslid van de fractie en 
daarom is mijn visie op sommige zaken ietsje anders. Ik bekijk 
dossiers vanuit een jeugdige bril of als jonge vader, terwijl an-
deren in een andere levensfase zitten en er dus soms een andere 
kijk op hebben. Ik voel wel aan dat verjonging noodzakelijk 
blijft. Jonge mensen moeten gehoord worden en verjonging in 
de politiek is noodzakelijk. Daar zitten we met Jong N-VA op de 
goede weg. Ik wil ook graag een oproep doen aan jonge mensen 
om zich te engageren en zich aan te sluiten bij de grootste de-
mocratische partij van Vlaanderen!”

Wat deed je in de zomer van 2022? 
“Als leerkracht heb ik het geluk om het grootste deel van de va-
kantie thuis te zijn en voor mijn dochter te zorgen. Veel tijd met 
haar kunnen doorbrengen is voor mij het allerbelangrijkste. 
Verder reis ik graag en bezocht ik Frankrijk en Duitsland. Maar 
aan zee kom ik evenzeer tot rust. Intussen las ik mijn favoriete 
boek ‘Into The Wild’ van Jon Krakauer nog eens. En er passeer-
de ook wel wat vakliteratuur. Ik bracht ook een bezoek aan het 
Middelheimmuseum en werd er echt overdonderd door zoveel 
kunst, dicht bij elkaar. En nu is er opnieuw Vinkt Kermis, de 
jaarlijkse afsluiter van mijn vakantie en de aankondiging van 
het nieuwe schooljaar. Een afsluiter in schoonheid dus!”

Welke ambities koester je nog?
“Ik wil met de N-VA in het bestuur! Daar komt een engagement 
pas echt tot zijn recht. Zetelen als oppositieraadslid kan heel frus-
trerend zijn. Je doet veel constructieve en goede voorstellen die 
worden weggelachen. En wat blijkt later: uiteindelijk worden die 
voorstellen toch uitgevoerd. Ik zou me graag ten volle willen in-
zetten voor de stad en wil van Deinze een duurzame en toegan-
kelijke stad maken, waarin niet elke vierkante meter volgebouwd 
wordt en waar iedereen tot zijn of haar recht kan komen.”

Bestuurslid in de kijker: 
MATTHIAS NEIRYNCK

In deze rubriek gaat fractievoorzitter Bart Vermaercke 
in gesprek met een bestuurslid van N-VA Deinze.

• 34 jaar
• Leerkracht godsdienst
• Getrouwd met Carolien
• Papa van Diete
• Bestuurslid N-VA Deinze
• Gemeenteraadslid sinds 2013

deinze@n-va.be
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