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N-VA Deinze stelt u niet alleen kandidaten voor die de bekwaamheid en de gedrevenheid bezitt en 
om uw stad de komende zes jaar mee vorm en inhoud te geven. Wij stellen u ook een project met 
een missie voor: een globaal project met een dynamische visie op de toekomst van onze stad. 
Deinze kan het centrum van de Oost-Vlaamse Leiestreek worden waar het aangenaam wonen, 
werken, winkelen en ontspannen is.
U vindt in ons verkiezingsprogramma de uitgangspunten van dit globaal project. Met rechtlijnigheid, 
eensgezindheid en respect voor de burger willen onze kandidaten hun opdracht realiseren ti jdens 
de komende zes jaar.          
          Van harte,                                              



MISSIE

N-VA Deinze streeft ernaar om van Deinze een warme, duurzame en levendige Vlaamse stad te maken. 
Deinze groeit uit tot het dynamisch centrum van de Oost-Vlaamse Leiestreek waar het aangenaam wonen, 
werken, winkelen en ontspannen is.
De basis voor onze missie is respect voor elke Deinzenaar.

Met veel enthousiasme en de nodige discipline streeft N-VA Deinze haar missie na. De rechtlijnigheid en 
eensgezindheid van onze politieke partij zijn hierbij elementaire uitgangspunten. 
Maar N-VA Deinze heeft zich ook vijf krachtlijnen voor ogen gesteld die de fundamenten uitmaken van een 
sterk programma voor een consequent beleid in de volgende zes jaar : 

 1. Vrijheid en verantwoordelijkheid, rechten en plichten
Ons kostbare sociale weefsel wordt van onderuit opgebouwd en niet van bovenaf opgelegd. Het 
gemeenschapsleven bloeit waar mensen zich thuis voelen, waar er jeugdbewegingen zijn, waar er een 
bruisende horeca is en een gezond ondernemingsklimaat heerst. De hoekstenen daarvan zijn gezinnen, 
actieve senioren, een geëngageerde jeugd, burgers die ondernemen… Gemeentebesturen moeten optimale 
omstandigheden creëren waarin dit gemeenschapsleven kan bloeien en groeien. Maar het is ook de 
verantwoordelijkheid van elke burger om mee te willen bouwen aan deze hechte gemeenschap. Voor de 
N-VA Deinze is samenleven een verhaal van rechten en plichten.

 2. Bevorderen, niet betuttelen
Inwoners en verenigingen die zich willen engageren voor hun gemeenschap botsen nog te vaak op een 
muur van regels. De papierwinkel waar een kleine vereniging vaak door moet om bijvoorbeeld te mogen 
vergaderen in een zaaltje van de gemeente, is vaak ontmoedigend. Verstrikt in ingewikkelde subsidiedossiers 
haken velen ontgoocheld af. Het Gemeentebestuur moeten het gemeenschapsleven bevorderen in plaats 
van het te verstikken in meerjarenplanningen of erkenningen. Wij willen ruimte geven aan de gemeenschap. 
Want wat de burger zelf kan, kan de overheid niet noodzakelijk altijd beter.

 3. Inspraak, maar ook uitspraak
Via allerlei infovergaderingen en adviesraden wekken gemeentebesturen de indruk te luisteren naar hun 
inwoners. Inspraak is natuurlijk zeer belangrijk, maar uitspraak - de burgers actief betrekken bij de uitvoering 
van het beleid - is nog beter. Uiteraard is het de verantwoordelijkheid van verkozen politici om beslissingen 
te nemen. Maar dat neemt niet weg dat ook de inwoners hun rol moeten spelen bij de uitvoering van dat 
besliste beleid. Inburgeringscoaches die nieuwkomers vrijwillig helpen met hun integratie, jeugdverenigingen 
die zwerfvuil opruimen, buurtcomités die de parkjes en speelpleinen in de buurt onderhouden... Inwoners 
verantwoordelijkheid geven om zelf actie te ondernemen, daar gaat het om.

 4. Efficiënte en krachtige lokale besturen
N-VA Deinze gelooft in sterke en autonome lokale besturen. Met die autonomie voeren ze een beleid ten 
dienste van de hele gemeenschap en niet louter van bevriende organisaties. Efficiëntie staat centraal. Een 
modern en slank ambtenarenapparaat speelt doeltreffend en snel in op de verwachtingen van de inwoners. 
De tering naar de nering zetten geldt ook voor het gemeentebestuur. Dat vraagt een spaarzaam beleid en 
duidelijke keuzes. De overheid moet zich in financieel moeilijke tijden op haar kerntaken concentreren. Ze 
kan niet alles oplossen. Op die manier krijgen burgers opnieuw kansen om hun verantwoordelijkheid op te 
nemen.

 5. Vlaanderen en Europa
Onze steden en gemeenten bevinden zich niet in het luchtledige. Het zijn Vlaamse en Europese steden en 
gemeenten. Onze gemeenschap maakt deel uit van een groter geheel. Die hechte gemeenschap kan enkel 
slagen als burgers met elkaar kunnen communiceren. Kennis van het Nederlands is hierbij cruciaal. Als we 
niet letterlijk dezelfde taal spreken, zullen we dat figuurlijk ook nooit doen. Taal verbindt ons allemaal.



BELEIDSDOELSTELLINGEN

N-VA Deinze weet waar de partij voor staat en waar ze naar toe wil. En welke doelstellingen ze moet 
realiseren om gedurende de volgende zes jaar haar missie te bereiken. Hierbij zal N-VA Deinze nauwlettend 
de financiële ruimte van de stad in de gaten houden. 

N-VA Deinze wil zijn missie realiseren dank zij uw steun op zondag 14 oktober 2012. Met een consequente 
aanpak van de pijnpunten gedurende de volgende zes jaar, wil N-VA Deinze bereiken dat:

• de bereikbaarheid naar, in en rond Deinze vlotter verloopt en duurzaam wordt opgelost

• de belastingen die de Deinzenaar betaalt redelijk en draagbaar blijven en de besteding ervan 
 evenwichtig en met gezond verstand gebeurt 

• de handelaars en bedrijven de nodige faciliteiten ontvangen

• voor jonge gezinnen de nodige kinderopvang voorzien is

• de gemeentediensten optimaal functioneren 

• jong en oud de kans krijgen zich volop te ontplooien en zich op een eigen manier kunnen 
 ontspannen met wederzijds begrip voor elkaars leefwereld

• betaalbare woningen beschikbaar zijn

• elke bewoner zich veilig in Deinze kan bewegen in een milieuvriendelijke omgeving

• de sociaal zwakkeren zonder onderscheid een verantwoorde opvang en begeleiding krijgen 

• de bewoners over uitgebreide sport- en cultuurinfrastructuur beschikken

De N-VA Deinze staat klaar om te denken, te durven en te doen.

 
PROGRAMMAPUNTEN

  MOBILITEIT VOOR IEDEREEN

• 1. Mobiliteitsvraagstuk 
Degenen die de mobiliteitsproblematiek denken op te lossen met slogans of met een wondermiddel 
draaien de Deinzenaars een rad voor de ogen. In het verleden heeft men maar al te vaak gedacht de 
mobiliteitsvraagstukken met halfbakken oplossingen aan te pakken. N-VA Deinze is van mening dat we 
zullen moeten ‘doordenken’ indien we uit de Deinse verkeersknoop willen geraken. 
Mobiliteit en verkeersleefbaarheid gaan hand in hand. Aan de ene kant wenst iedereen een vlotte 
verplaatsing en parkeermogelijkheid, aan de andere kant wenst iedereen een verkeersluw centrum, school-
en woonomgeving. Indien er een eenvoudige oplossing was, dan was deze al lang geïmplementeerd. Maar 
de moeilijke knoop moet ontward worden, in samenspraak met de Vlaamse instanties. 

Terwijl het STOP-principe (Stappers, Trappers, openbaar, personenwagen)  lange tijd drager is geweest van 
een mentaliteitswijziging, lijkt het nu een rem op een open een eerlijk debat over de toekomst van onze 
mobiliteit. Niet het vervoersmiddel moet het uitgangspunt van het beleid worden, wel de sterkte van het 
verkeers- en vervoersnetwerk moet de basis worden voor een duurzame mobiliteitsstrategie. Om evidente 
mobiliteits-, milieu- en gezondheidsredenen zijn we dan ook voorstander van het toepassen van de KNIK-
norm, waarbij iedereen mobiel moet zijn en moet kunnen kiezen uit een mix van vervoersmogelijkheden:
• Kwaliteit, 
• Netwerken,  
• Iedereen mobiel,  
• Knooppunten.



N-VA Deinze wil de piste van een ringweg niet naar de prullenmand verwijzen. Deze piste moet grondig 
bestudeerd worden. 

• 2. Voetpaden
Voetpaden zijn de rechtstreekse toegang tot winkels, horeca en kantoren. Het voetpad moet zoveel mogelijk 
obstakelvrij zijn voor wandelaars en minder-mobiele personen.  

• 3. Fietspaden
In straten met veel autoverkeer en snelheden die hoger liggen dan 30 km/h zijn veilige en kwalitatieve 
fietspaden wenselijk en in veel gevallen zelfs noodzakelijk. Vooral op wegen waar veel sluipverkeer is moet 
werk gemaakt worden van verkeersveilige fietspaden.
N-VA Deinze wil dat er verder werk gemaakt wordt van veilige fietsverbindingen van alle deelgemeenten 
naar het centrum van Deinze toe. 
Fietspaden moeten beter onderhouden worden.
De aanduiding van een fietspad in de Tolpoortstraat blijft onveilig voor fietsers. Beter is het fietspad te 
integreren tussen voetpad en parkeerplaats. 
Een fietssuggestiestrook op de Markt is noodzakelijk.

• 4. Trage wegen
Een fijnmazig net van trage wegen is een alternatief wegennet voor de actieve weggebruikers. 
Naast een functionele rol spelen ze ook een belangrijke rol tijdens de vrije tijd. Het belang van trage wegen 
gaat verder dan mobiliteit: het zijn ook waardevolle natuurverbindingen met grote cultuurhistorische 
waarde. Goed onderhouden en verlichte trage wegen zijn een veilig en aangenaam alternatief.

• 5. Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer, en vooral De Lijn, is een belangrijke actor bij het uitwerken van het gemeentelijk 
mobiliteitsbeleid.  De gemeente kan De Lijn informeren om de dienstverlening te verbeteren met een 
uitbreiding van de centrumbediening, haltes in de omgeving van het sportcomplex  en een goede ontsluiting 
van de haltes onderling. Meer nog dan elders is het openbaar vervoer in de binnenstad van Deinze een 
krachtig alternatief voor de auto, samen met de fiets. 
Bij de heraanleg van nieuwe infrastructuur moet rekening gehouden worden met het openbaar vervoer, 
zodat een optimale doorstroming kan gegarandeerd worden.
N-VA Deinze pleit voor het opstarten van een “city”-busdienst met een vast rittenplan en klokvaste haltes in 
alle deelgemeenten om de mensen vlug van en naar het centrum te brengen.

• 6. Parkeren
Een gericht parkeerbeleid is een absolute noodzaak en maakt deel uit van een goed mobiliteitsplan. Het 
voorzien van een parkeertoren op parking RAC of in de Louis Dhontstraat zou de parkeercapaciteit gevoelig 
verhogen. 

• 7. Andere actiepunten
- Afslagstroken verlengen aan de Knok richting Stationsstraat, aan de N43 richting Guido Gezellelaan en aan 
de Stadionlaan zowel richting Aalter als Deinze. 
- Proefopstelling voor het omkeren van de rijrichting Tolpoortstraat
- Proefopstelling  voor het omkeren rijrichting Georges Martenstraat  (minder conflicten kruispunt Guido 
Gezellelaan/Kortrijkstraat - Gentstraat)
- Geen verkeersdrempels, maar wel het plaatsen van kleine asverschuivingen en ornamenten zoals 
bloembakken of andere; dit is een beter middel om het autoverkeer af te remmen en de veiligheid te 
optimaliseren op gemeentewegen en wijken.



  TERING NAAR NERING

Met de invoering van een nieuwe beleids- en beheerscyclus en het bijhorend financieel instrumentarium 
moet de stad zich meer organiseren volgens de principes van de vrije markt en haar werking meer 
afstemmen op de ordening van een privaat bedrijf. De stad moet in haar werking streven naar de grootst 
mogelijke efficiëntie, effectiviteit en zuinigheid. De beleidsvoorbereiding en de omgevingsanalyse die 
momenteel door het managementteam van de stad wordt uitgewerkt zal als basis dienen voor de bepaling 
van de beleidsdoelstellingen, in voorbereiding van de visiebepaling op maatschappelijk vlak, de organisatie 
en het beschikbaar personeel en niet in het minst op het financieel gebied.

Voor N-VA Deinze begint een gezond fiscaal beleid met een doorgedreven analyse van de huidige inkomsten 
en uitgaven en met een gezond investeringsbeleid gefocust op maatschappelijk rendement en niet op 
consumptie. 
N-VA Deinze beseft dat door leningen aan te gaan het voor de stad mogelijk is om belangrijke investeringen 
te financieren die de samenleving van haar vraagt.  Maar in Deinze werden de noodzakelijke leningen te 
lang uitgesteld, onder het mom dat voldoende liquide middelen onder de vorm van beleggingen en reserves 
ter beschikking waren, die echter werden gespijsd door hoge belastingen. 

Ter info : De schulden van de lokale besturen zijn goed voor ongeveer zes procent van de totale overheidsschuld. Dat is zeer weinig als we weten 
dat dezelfde lokale besturen de helft van de overheidsinvesteringen voor hun rekening nemen. Leningen spreiden de uitgaven in de tijd. Door het 
terugschroeven van de leningen verplicht het stadsbestuur zich om niet meer te investeren, ofwel jarenlang geld te sparen en dus de belastingen wel 
te innen, maar niet te besteden, ofwel in het investeringsjaar het hele bedrag in een keer aan de burgers en de bedrijven te vragen. 

N-VA Deinze pleit ervoor dat de stadsfinanciën voor de komende legislatuur onder controle blijven. De 
budgettaire vooruitzichten zijn niet rooskleurig. Bij ongewijzigd beleid loopt de leninglast te hoog op 
omdat de leningen die hadden moeten opgenomen worden nog niet werden opgenomen, en omdat 
de nieuwe leningen voor toekomstige investeringen ook nog moeten opgenomen worden. Een efficiënt 
financieel beleid houdt ook in dat de bestaande beleggingen en reserves deels worden aangesproken 
voor de betalingen van de aflossingen en de intresten, in plaats van de belastingen te verhogen om deze 
beleggingen en reserves in stand te houden. 

Het huidige stadsbestuur heeft de intentie om diverse megalomane projecten op een te korte termijn te 
willen uitvoeren. Hierbij toont ze in het budget van 2012 en het bijhorende meerjarenplan dat een stijging 
van de schuldgraad van 1.400 euro per inwoner in 2012 naar 2.950 euro per inwoner in 2018 onvermijdelijk 
is. 
    
N-VA Deinze wijst erop dat in het kader van de invoering van de nieuwe beleids- en beheerscyclus de juiste 
keuzes zullen moeten gemaakt worden in de investeringen voor de komende zes jaar. Alle voorgenomen 
projecten willen realiseren is niet haalbaar als de nieuwe bestuursploeg op het einde van de legislatuur een 
financieel evenwicht wil bekomen.

 
 FOCUS OP LOKALE ECONOMIE EN ONDERNEMEN

Deinze ligt op de rand van de Vlaamse ruit (Antwerpen, Brussel, Leuven, Gent) waarbinnen het gros van het 
Vlaams BNP wordt gegenereerd. Aan de andere zijde ligt de welvarende streek van Zuid-West-Vlaanderen. 
In beide omgevingen is er een grote vraag naar geschoold personeel en arbeiders. Men moet vermijden dat 
Deinze een slaapstad wordt, waar geen eigen lokale economie meer is.
Drie vierden van de Deinse actieve bevolking heeft werk in eigen streek. Dit is een goede verhouding, maar 
deze zit in de verdrukking, als gevolg van zowel lokale als internationale factoren. 
Als Deinze op de economische kaart wil blijven, dan moet de stad een actief beleid voeren om 
investeringen aan te trekken voor werkgelegenheid. Deinze dient zich onder meer te richten op productie 
voor het binnenland, met zijn concentratie van activiteit naar de Vlaamse ruit toe. Daarnaast dient 
een bedrijfsvriendelijke politiek gevoerd te worden met goed toegankelijke industriële zones en vlotte 
economische dienstverlening vanuit de stad naar nieuwe bedrijven toe. 



Twee elementen spelen daarbij een belangrijke rol. Aan de ene kant rekent men Deinze tot de zogenaamde 
‘golden triangle’, waartoe naast Deinze ook Kortrijk en Tielt behoren en waar economisch gezien veel 
mogelijkheden liggen. Aan de andere kant kunnen we het economische beleid in het verlengde leggen van 
het culturele beleid, namelijk: ‘Deinze, centrum aan de Leie’. 

Deinze moet een focus nemen op duurzaam ondernemen, het activeren van bedrijventerreinen buiten de 
woonzones met respect voor mobiliteit. 

Vooral kleine en middelgrote ondernemingen moeten gestimuleerd worden om zich in Deinze te vestigen. 
Daartoe moet het stadsbestuur bijdragen om voor hen meer faciliteiten te voorzien. Een daarvan is de 
aanleg van een ringweg die de verschillende industriezones verbindt. Op die manier wordt de verkeersdruk 
in het centrum getemperd en kunnen de werknemers vlotter hun werk bereiken. Aansluitend moet Deinze 
werk maken van het bestaand fileprobleem. Dit moet men vooral doen door  het probleem in Brussel meer 
en beter aan te kaarten en haar visie duidelijk naar voor te brengen.

Middenstand moet beschermd worden in eerste instantie tegen verdringing door niet handelsgebonden 
activiteiten (bvb interimkantoren) en in tweede instantie tegen verdringing door ketens. Winkelketens zijn 
welkom in het centrum van winkelend Deinze omdat ze een aantrekking hebben op de consument.  Een 
goede synergie tussen lokale economie en ketens verhoogt de winkelbeleving. Men moet vermijden dat de 
dienstverlenende sector de toplocaties voor de lokale middenstand wegkaapt.
Om het winkelen in Deinze aangenaam te maken voor zijn inwoners dient Deinze een beleid te voeren in de 
domeinen die typisch lokaal zijn :

• Afbakenen en opwaarderen van de handelskern van Deinze centrum. Omvormen van de Markt, 
Tolpoortstraat, Gentstraat, Kortrijkstraat en Stationsstraat naar aangename winkelstraten. Focus op 
lokale middenstand, gevolgd door ketens, en beperking van niet commerciële zaken zoals interim-
kantoren en zakenkantoren.

• De bereikbaarheid en het parkeerbeleid verbeteren door het voorzien van meer parkeergelegenheden 
in het centrum en door betere aanduiding van de bestaande parkeerplaats aan de Brielpoort. De piste 
onderzoeken van de aanleg van een parkeertoren op de huidige parkeerzone aan het RAC of de Louis 
Dhontstraat. N-VA Deinze pleit ervoor om de te korte gratis parkeertijd in winkelstraten te verlengen 
tot 30 min.

• Verhogen van de diversiteit en aantrekkelijkheid van het aanbod aan handelszaken, KMO’s, kantoren 
en dienstverleningen. Focus op duurzame lokale werkgelegenheid.

• Aantrekken van de kooplustige consument die naar Deinze komt voor zijn shopping en fun. Ook de 
niet-inwoner, die tijd neemt om te shoppen, moet aan Deinze denken. 

• Optimale dienstverlening en informatiedoorstroming naar ondernemers en handelaars toe op basis 
van een efficiënte communicatie tussen gemeente, ondernemers, werknemers en klanten.

• Deinze werkt aan zijn imago en promoot de stad zowel naar inwoners als niet inwoners op alle 
beleidsdomeinen.

• Deinze trekt gericht nieuwe bedrijvigheid aan die leidt tot meer werk en duurzame economie.

• Een steviger leegstandbeleid voor winkels is nodig. Naast subsidies voor renovatie van bestaande 
winkelpanden, ook een leegstandheffing op winkelpanden die reeds  geruime tijd leegstaan en niet 
in aanmerking komen of willen komen voor renovatiesubsidie. Wonen boven winkelpanden moet 
aangemoedigd worden.

• Een hernieuwde en vlotte samenwerking met de buurtdekenijen.

• Stimulatie van watergebonden industrie en het watertransport is belangrijk voor Deinze, centrum van 
de Leie.

• De lokale economie nog meer betrekken bij het organiseren van activiteiten en feestelijkheden.



 KINDEROPVANG VOOR EN NA

• 1. Coördinator kinderopvang
De gemeente moet dé coördinator van de kinderopvang zijn, met als taken:
 - het ondersteunen en begeleiden van personen die een kinderopvang willen opstarten ;
 - het centraal loket organiseren voor ouders die kinderopvang zoeken ;
 - het versterken van het aanbod voor kinderopvang tijdens de schoolvakanties door het organiseren   
   van speelpleinwerking en vakantiekampen ;
 - een proactief beleid rekening houdend met de toekomstige evolutie van geboorten en bevolkings-  
   toename.

N-VA Deinze wil in de eerste plaats mikken op werkende gezinnen.  
• De gemeente organiseert een ‘lokaal loket kinderopvang’ waar ouders die op zoek zijn naar kinderopvang 

terecht kunnen om een overzicht te krijgen van alle beschikbare plaatsen in de gemeente.  
 De aanleg van een centrale wachtlijst is een te onderzoeken actiepunt, met voorrangsregeling voor 

alleenstaande werkende ouders, tweeverdieners en werkzoekenden die een opleiding volgen met het 
oog op (her)intrede op de arbeidsmarkt.

• N-VA Deinze wil voldoende, betaalbare en flexibele kinderopvang, zowel binnenschools als buitenschools 
en met een zo optimaal mogelijk gewaarborgde toegang.  Ook het aanbieden van occasionele 
kinderopvang is nodig. Tijdens de vakanties dient de gemeente een ruimere opvang te voorzien voor en 
na de sport- en vakantiekampen. Niet alle ouders werken immers van 9 tot 16 uur.

• Vrijwillige kinderopvang door grootouders of familieleden verdient aanmoediging; de gemeente kan 
ontmoetingsnamiddagen organiseren waar grootouders bijpraten en ervaringen uitwisselen terwijl de 
kinderen naar hartelust spelen.

• Omdat kinderen moeten kunnen spelen in de onmiddelijke omgeving vragen we aandacht voor de 
buurtspeeltuinen. Deze moeten zorgvuldig onderhouden worden. Netheid en veiligheid staan centraal.

• 2. Schoolgaande kinderen
N-VA Deinze kiest ervoor om samen met de scholen te werken aan een efficiënte voor- en naschoolse 
opvang. Bijna alle scholen hebben nu op woensdagnamiddag een opvangaanbod. In sommige scholen gaan 
er geen kinderen in op dit aanbod, bij andere scholen is het aantal kinderen heel beperkt. 
N-VA Deinze wil met de scholen van de diverse onderwijsnetten bekijken hoe dit efficiënter kan worden 
georganiseerd. (vb: slechts 1 school per deelgemeente met woensdagnamiddagopvang waar alle kinderen 
worden gecentraliseerd of een aantal scholen per onderwijsnet zonder woensdagnamiddagopvang op 
school, maar wel met een uitgebreidere busdienst naar de Brieltuin).

 
 RECHT OP INSPRAAK, NOOD AAN UITSPRAAK

• 1. Dienstverlening stadhuis en stedelijke diensten
Dienstverlening wordt gemeten in enerzijds beschikbaarheid (openingsuren) en anderzijds efficiëntie 
(snelheid, doorstroming en antwoordtijden). In administratie is de ruimte voor automatisering en e-loket 
groot en hierop dient volop ingespeeld te worden. Met de evolutie naar een maatschappij waar kinderen 
allen computerexperts zijn en ook volwassenen en senioren volledig digitaal gaan, moet de dienstverlening 
hiervan maximaal gebruikt maken om zijn efficiëntie en beschikbaarheid te optimaliseren.
Veel inwoners weten niet tot welke dienst ze zich moeten richten en waar deze dienst gevestigd is. Hier is 
meer en duidelijkere informatie nodig. 
Een verhoogde privacy van de loketten is  nodig, met een verbeterde afscheiding tussen de verschillende 
loketten.
De openingsuren zijn onvoldoende aangepast aan de noden van de werkende Deinzenaar. Een voltijds 
werkende krijgt enkel de kans om op zaterdagvoormiddag administratieve zaken in orde te krijgen. Eén 
avond in de week met openingsuren tot 20 uur is een goede stap naar een betere dienstverlening. 
N-VA wil ook de piste bekijken om de openbare bibliotheek ook op zaterdagnamiddag open te houden. 
Advies bieden in het  steeds groter wordend digitale aanbod wordt een belangrijke doelstelling voor de 



bibiliotheek. 
Als concrete maatregelen voor de administratie stelt N-VA Deinze voor om :

• het digitaal loket zo te ontwikkelen dat zoveel mogelijk documenten beschikbaar worden, 
administratieve handelingen kunnen afgehandeld worden en het gebruik van de elektronische 
identiteitskaart wordt veralgemeend;

• de fysieke dienstverlening te optimaliseren en efficiënt te maken (onder meer door een snelle bediening 
tijdens de avondlijke openingsuren);

• te investeren in de permanente vorming van het gemeentepersoneel waardoor de inzetbaarheid 
(rotatie) en professionaliteit toeneemt;

• de mogelijkheden van telewerk te onderzoeken.

• 2. Gebruik e-loket
De dienstverlening via het internet kan veel grondiger en duidelijker. De drukte aan de loketten in het 
stadhuis kan men verminderen door meer aan te sporen om gebruik te maken van het online e-loket. 
Aanpassing van het e-loket is nodig, want de  gebruiker weet onvoldoende of de gevraagde documenten 
correct aangevraagd werden en krijgt hiervan ook geen bevestiging.
De website van stad Deinze moet overzichtelijker gemaakt worden.

• 3. Communicatie en participatie
Participatie is een must. Het wordt niet alleen opgelegd door het gemeentedecreet, het is ook een 
randvoorwaarde voor een geslaagd project. Door burgers en belangengroepen vanaf de startfase 
een volwaardige stem te geven, ontstaat er een breder draagvlak voor het beleid van de gemeente.  
Participatie is een proces van vallen en opstaan en vraagt een doordachte en planmatige aanpak. 
Goede beleidsparticipatie wil zeggen dat de bevolking op een actieve manier betrokken wordt bij de 
beleidsvorming en -uitvoering. Participatie beperkt zich niet tot het toetsen van bepaalde ideeën of 
plannen. De klassieke infovergaderingen informeren, maar zijn op zich geen vorm van participatie. 
Ze kunnen wel ingeschakeld worden in een participatieproces. 

• 4. Informatie
Zonder informatie is er geen participatie en betrokkenheid. De gemeente moet daarom actief 
informatie verspreiden over haar beleid. Dat gebeurt door een actieve communicatiepolitiek, gevoerd via 
het gemeentelijk infoblad, via de perswerking en/of via andere publicaties. 
Anderzijds worden de burgers die zelf op zoek zijn naar informatie zo goed mogelijk geholpen.  De gemeente 
leeft ter zake het decreet openbaarheid van bestuur na. Plannen en besluiten liggen op verschillende 
plaatsen ter inzage, in de stedelijke bibliotheek bijvoorbeeld.
Informatie moet op een correcte en deontologische manier doorstromen naar de bevolking en pers. De 
gemeenteraad moet als orgaan heropgewaardeerd worden. 

• 5. Veiligheid
Veiligheid  is een basisbehoefte en een basisrecht. Onveiligheidsgevoelens moeten ernstig genomen 
worden. Veiligheid is meer dan een goed werkende politie en justitie en vraagt een integrale aanpak. Deze 
aanpak vertrekt van een doeltreffend preventiebeleid op alle vlakken en op alle niveaus. Indien preventie 
niet slaagt, moeten politie en justitie hun werk kunnen doen.
Naast de invulling van de zeven basisfunctionaliteiten (Onthaal, Wijkwerking, Interventie, Slachtofferzorg, 
Lokale recherche, Openbare orde en Verkeer) moet de politie zich vooral concentreren op kerntaken zoals 
de efficiente bestrijding van criminaliteit en overlast, handhaving van de openbare orde en een versterking 
van de wijkwerking. De politie moet weer meer zichtbaar worden in het straatbeeld.

• “ Weer blauw op straat” kan men bereiken door de politie te ontlasten van overbodige administratieve 
formaliteiten via de inschakeling vanburgerpersoneel en het doorschuiven of uitbesteden van 
oneigenlijke politietaken.

• Verbetering van actieve preventie door op regelmatige basis infosessies inbraakpreventie te organiseren 
is noodzakelijk. Veiligheid is een collectieve verantwoordelijkheid: alleen als gemeenschap kunnen we er 
in slagen de risico’s op onveiligheid zoveel mogelijk te beperken; de politie is maar één van de partners in 
het veiligheidsbeleid. Concreet wil dat zeggen dat we zowel input als output van de burger vragen.



• Het invoeren van nieuwe technologieën is noodzakelijk. We denken hier aan het invoeren 
van bewakingscamera’s op openbare plaatsen en de optimalisatie van de automatische 
nummerplaatherkenning.

• Een uniforme huisnummeraanduiding is zeer belangrijk voor de hulpdiensten, artsen en  politie en kan 
cruciaal helpen bij een oproep.

• Een gezond evenwicht tussen beroepsbrandweermensen en vrijwilligers is wenselijk, evenals het blijven 
investeren in materiaal en opleidingen. Het brandweerkorps en stadsbestuur richt jaarlijks een infosessie 
in om de bevolking van preventieve maatregelen en wetten voor te lichten. N-VA Deinze is voorstander 
van de oprichting van een jeugdbrandweer.

 
 RUIMTE VOOR JONGEREN EN SENIOREN

• 1. JONGEREN

1.1. Inspraak en uitspraak
• N-VA Deinze wil de komende zes jaar werk maken van een evenwichtig en direct beleid inzake 
  jeugdvereniging. Zo is het noodzakelijk dat er op de jeugdraad een duidelijke communicatie kan 

plaatsvinden tussen stadsbestuur en jeugdvereniging. De aanwezigheid van de bevoegde schepen is 
voor N-VA Deinze dan ook een noodzaak. Dit biedt aan alle jeugdbewegingen de mogelijkheid om op 
een directe manier te communiceren met het stadsbestuur. Alle punten kunnen dan op een directe en 
correcte manier voorgebracht en behandeld worden. 

• De jeugddienst moet beschikbaar zijn voor ouders, senioren en buurtbewoners die een klacht hebben 
over zaken waar ook jongeren in betrokken zijn. De jeugddienst moet door middel van bemiddeling 
proberen het conflict op te lossen door beide partijen met elkaar in dialoog te laten treden en tot 
een consensus te komen. We denken daarbij aan geluidsoverlast bij fuiven, klachten over vandalisme, 
overlast. Dit zijn zaken die in eerste instantie kunnen bemiddeld worden vooraleer er klacht moet 
worden neergelegd bij de politie. 

• Jongeren krijgen te weinig inspraak in het beleid. Zeker een orgaan als de jeugdraad blijft  te vaak een 
zaak die louter de jeugdbewegingen aangaat en waar een doorsnee jongere uit Deinze niks te zeggen 
heeft. Men kan hier verandering in brengen door de jeugdraad naar de jongere te brengen en hen actief 
te betrekken in het beleid, bijvoorbeeld door in dialoog te treden met leerlingenraden op school. Dit 
heeft ook voordelen voor de jeugdraad zelf, denk maar aan de 100 dagenfuif, die nu op slechts enkele 
vrijwilligers draait. Door jongeren warm te maken om te participeren kan iedereen profiteren van de 
voordelen die daarmee gepaard gaan.

• De kloof die er bestaat tussen jong en oud in Deinze, is te groot geworden. Het stadsbestuur moet meer 
een actieve bemiddelende rol spelen in conflicten tussen jongeren en ouderen. Een te gedistantieerde 
houding van het stadsbestuur met drastische maatregelen als oplossing is geen goed jeugdbeleid. 

1.2. Ondersteuning voor de jeugdverenigingen
• Deinze kent een grote rijkdom op gebied van jeugdwerking: er zijn veel jeugdinitiatieven, welke 

maximaal ondersteund dienen te worden. De stad dient materiaal en ruimte ter beschikking te stellen 
tegen verantwoorde prijzen. Voldoende sport en uitlaatkleppen voor vrije tijd zorgen ervoor dat Deinze 
vrij blijft van hangjongeren en jeugdcriminaliteit. Ook hier dienen openbare ondersteuning en privé-
initiatief (zoals cafés) elkaar aan te vullen. 

• Naast jeugdverenigingen telt Deinze ook een heel aantal sport- en cultuurverenigingen die een fraai 
aanbod van ontspanning aan kinderen en jongeren bieden. N-VA Deinze wil dan ook het nodige in 
het werk stellen om elke vereniging zo goed mogelijk te ondersteunen in haar werking. Een goede 
communicatie is het fundament van een goede samenwerking.

1.3. Fuifbeleid en lokalen
• De Brieljant bereikt, als jeugdcentrum, onvoldoende jongeren in Deinze. Als men de mogelijkheden 

van het jeugdcentrum afweegt t.o.v. het aantal aanwezigen, blijft men ver onder het potentieel. 
Om hier verandering in te brengen dient men werk te maken van een wijziging in het beleid van het 



jeugdcentrum. Er moeten meer mogelijkheden komen om de zaal te gebruiken als fuiflocatie en er moet 
een betere samenwerking zijn tussen de uitbaters en de gebruikers tijdens dergelijke evenementen. De 
huidige kostprijs van de zaal ligt te hoog om jonge organisatoren aan te trekken.

• Bovendien moet men vanuit de Brieljant proberen om meer medewerkers aan te spreken opdat 
een onderbezetting zoals tijdens de Kaandelfeesten tot het verleden behoort. Met behulp van meer 
medewerkers moet het jeugdcentrum opnieuw opgewaardeerd worden tot volwaardig jeugdcentrum. 
Om dit te bereiken dienen we de jeugd van Deinze meer aan te spreken door in de eerste plaats de eigen 
jeugd kansen te geven. Zowel groepjes als dj’s moeten de kans krijgen zich te tonen voor eigen publiek.

 Het jeugdcentrum bereikt te weinig jeugd uit de deelgemeenten, waardoor zij in de kou blijven staan. 
• N-VA Deinze wil de nood bekijken van een tweede kleinschalig jeugdcentrum in één van de 

deelgemeenten. Dit jeugdcentrum dient dan uitgebaat te worden door lokale vrijwilligers en werkt 
samen met het jeugdcentrum in Deinze. Veel deelgemeenten in Deinze  zijn nog onontgonnen gebied 
waar veel kansen voor de jeugd  liggen.

• Jongeren en jeugdbewegingen die een fuif willen organiseren worden volgens N-VA Deinze veel te 
weinig ondersteund. Het stadsbestuur dient een fuifbeleid te ontwikkelen waar zowel de organisatie als 
het stadsbestuur baat bij hebben, bijvoorbeeld op gebied van reglementering (geluid, drankgebruik). Er 
dient een betere interactie te komen, hierbij ook rekening houdende met de omgeving. Dit kan concreet 
gebeuren door de politie, drugpunt, buurtbewoners actief te betrekken bij de organisatie, om op die 
manier veel problemen te voorkomen bij wijze van open dialoog.

• N-VA Deinze wil werk maken van een beter lokalenbeleid voor alle jeugdbewegingen in Deinze. Voor de 
scouts, KSA Deinze en KSJ Petegem is dit onder de huidige legislatuur al het geval, N-VA Deinze wil ook 
de andere jeugdbewegingen (KSA Vinkt, Djemba Leerne, Nievrans Gottem, Jojo, Speelpleinwerking, JRK 
(Jeugd Rode Kruis, Jeugdbond voor Natuur en Milieu) ondersteunen door er op toe te zien dat hun lokaal 
voldoet aan de vragen van de jeugdbeweging.

• N-VA Deinze verzet zich tegen de sloop van The Philo in Deinze. Er is geen nood aan een bijkomende 
doorgang naar het Kaandelpark. Bij sloop van de Philo verdwijnt er opnieuw een jongerencafé en 
horecazaak in Deinze, terwijl lokale economie net gestimuleerd moet worden.

 
1.3. Jeugd en vrije tijd

• In Deinze is er een tekort aan sportkampen en vakantiewerking in het algemeen. De huidige 
mogelijkheden zijn goed uitgewerkt en spreken zeker de bevolking aan. Maar de sportkampen zitten snel 
volgeboekt. Door in samenspraak met organisaties als VZW Free-Time en Idee Kids VZW het aanbod uit 
te breiden zal het stadsbestuur er beter in slagen aan de vraag te voldoen. Eventueel kan er ook beroep 
worden gedaan op studenten kleuter-, lager- en secundair onderwijs. Zij kunnen in de vorm van een 
stage ook meehelpen aan de uitbreiding van het aanbod.

• In samenspraak met verenigingen die bezig zijn of in contact komen met kinderen zal N-VA Deinze ook 
werk maken van een uitbreiding van het totaalaanbod aan evenementen voor kinderen. Onder meer 
sportkampen, jeugdkampen, kindernamiddag, speelpleinwerking en dergelijke zijn evenementen die 
van belang zijn voor een jonge stad als Deinze. Op lokaal vlak dient het stadsbestuur toe te zien op een 
degelijk onderhoud van de speelpleinen en in samenspraak met de lokale oppasdienst, jeugdbeweging 
en sportorganisatie  na te gaan wat de mogelijkheden zijn van begeleide namiddagen voor kinderen in 
hun eigen wijk, bij hun eigen speelplein.

• 2. SENIOREN

Volgens prognoses zullen de Vlamingen ouder dan 55 jaar tegen 2020 ongeveer 34% van de Vlaamse 
bevolking uitmaken en tegen 2040 liefst 39%. Een andere evolutie is het steeds belangrijker worden van de 
groep 80-plussers, de zogenaamde “verzilvering”.
Deze groep van senioren is zeer heterogeen samengesteld: nog actief of gepensioneerd, in goede 
gezondheid of ziek, bemiddeld of behoeftig, nog samen of alleenstaand, mobiel of reeds t(e)huis gebonden. 
N-VA Deinze wil meer aandacht voor de prioritaire noden van de ouder wordende medeburgers. Daarom 
kiest N-VA Deinze resoluut voor een toekomstgericht beleid dat aan diverse prioritaire noden van de Deinse 
senior een antwoord biedt. 



2.1. Informatie
N-VA Deinze pleit voor een eigen ombudsdienst voor de senioren, onder toezicht van de schepen van 
Welzijn en in samenwerking met de Stedelijke Adviesraad voor Senioren (SAR). Deze dienst mag niet in de 
eerste plaats een klachtendienst zijn, maar wel een servicepunt waar de senior advies en hulp kan krijgen 
voor de meest diverse problemen van zijn dagelijks leven :

• info over gezondheid en tegemoetkomingen bij chronische ziekte of handicap
• aangepast woningadvies en info over thuishulp en poetsdienst
• info over goedkopere energie of groepsaankopen
• organisatie van sportieve- en culturele activiteiten
• in kaart brengen van verborgen eenzaamheid en armoede 
• het stadsmagazine “Code 9800” moet meer ruimte bieden aan het senioren-nieuws en liefst in een 

voldoende groot lettertype
• degelijke afsprakennota’s tussen het stadsbestuur en de SAR met een jaarlijkse evaluatie van de al of niet 

gerealiseerde punten.

2.2. Mobiele senioren
Zowel voor het vervullen van hun administratieve verplichtingen als voor de dagelijkse boodschappen 
zijn de mensen op het ruime stadscentrum aangewezen. De buurtwinkels zijn immers zo goed als uit het 
dorpsbeeld verdwenen. N-VA Deinze pleit voor een toekomstgerichte aanpak van het plaatselijk openbaar 
vervoer en voor meer aangepaste faciliteiten voor senioren :

• plaatsing van overdekte bushokjes met zitbanken op veilige en goed verlichte plaatsen
• een centrale bushalte voor verschillende buslijnen in de buurt van de Markt
• N-VA Deinze pleit voor het opstarten van een “city”-busdienst met een vast rittenplan en klokvaste 

haltes in alle deelgemeenten om de mensen vlug van en naar het centrum te brengen
• een betere beveiliging van het fietspad Astene-Petegem ter hoogte van de kruising met de 

Gampelaeredreef ter hoogte van de spoorwegbrug (winkelverkeer Colruyt). Het onderhoud van 
fietspaden kan algemeen beter, ook moet het netwerk verbeterd worden

• aanpassing van de perronhoogte in het station van Deinze om het in-en uitstappen van de trein veiliger 
te maken

• voldoende rustbanken in de deelgemeenten
• uitbreiding van de dienstverlening door de Minder Mobielen Centrale.

2.3. Toekomstgericht woonzorg-aanbod
De mensen leven steeds langer en willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Het plaatsgebrek en het 
personeelstekort in de woonzorgcentra zal in de toekomst alleen maar toenemen. N-VA Deinze  steunt 
volop de plannen van de Vlaamse regering voor een nieuwe woonvorm: de assistentiewoning.
De assistentiewoningen – de opvolgers van de serviceflats – zijn een nieuw concept dat tot doel heeft 
een antwoord te bieden op de vraag naar aangepast wonen, door huisvesting op maat te combineren 
met zorggarantie en met mogelijkheid tot sociale netwerkvorming. Een assistentiewoning biedt ook 
koppels de mogelijkheid  om in een aangepaste omgeving zelfstandig te blijven wonen, wat in een 
woonzorgcentrum niet altijd mogelijk is. Een groep assistentiewoningen biedt naast zelfstandig wonen, ook 
de beschikbaarheid van crisiszorg op vraag van de senior en op familiale hulp.  Ze kan ook een antwoord zijn 
voor mensen die in eenzaamheid leven.
Nieuw is ook het feit dat onze sociale huisvestingsmaatschappijen dergelijke woningen zullen mogen 
bouwen en verhuren. Betaalbare huisvesting met een ruim aanbod aan aangepaste hulp wordt dankzij deze 
sociale assistentiewoningen voor iedereen toegankelijk, ongeacht het inkomen. N-VA Deinze steunt volop 
dit nieuw concept.

De bestaande woonzorgcentra moeten hun sociale contacten met de nog thuiswonende senioren 
uitbreiden en verbeteren.  Initiatieven als het ZP3-project (beginnend hulpbehoevende senioren worden 
enkele uren per dag samen gebracht in het WZC voor allerlei activiteiten en gezamelijke maaltijden) en 
infosessies over seniorenproblematiek en gezondheidspreventie, door het WZC georganiseerd, kunnen het 
contact met nog zelfstandige senioren bevorderen en uitnodigen tot hun medewerking als vrijwilliger.



2.4. Verdoken armoede
Verdoken armoede is er altijd geweest, ook in Deinze. Dergelijke situaties leiden tot een sociaal isolement 
van de betrokkene. N-VA Deinze pleit voor de opwaardering van de functie van wijkagent. De wijkagent 
heeft hier een belangrijke taak, evenals de diensten voor thuisverpleging en familiale hulp. Het tijdig 
melden van armoedesituaties is een sociale plicht. De senioren-ombudsdienst zou hier eveneens nuttig 
werk kunnen verrichten.
Armoede en eenzaamheid gaan vaak samen. Vooral tijdens de feestdagen voelen de betrokkenen dat nog 
meer aan. Daarom moet de opvang van eenzaamheid extra aandacht krijgen in Deinze.  Mooie initiatieven 
zoals het Kerstfeest voor Alleenstaanden moeten steun en medewerking krijgen.

2.5. Privacy en veiligheid
De noden en zorgen van senioren moeten in onze stad met de nodige discretie kunnen behandeld worden. 
Niemand vertelt graag over tegenslagen of financiële noden als er een rij wachtenden achter hem of haar 
staat. Ook het aspect veiligheid komt hier ter sprake. 

N-VA Deinze pleit daarom voor :
• invoering van het één-loket principe : binnen het sociaal huis (met de ombudsdienst ) moet afgestapt 

worden van het concept met  ruime balies. Individuele loketten met zitstoelen in een aangename 
praatomgeving voor de senioren zijn een betere oplossing naar privacy toe.

• afschaffing van de stckerplicht op huisvuilzakken van behoeftige senioren (en personen met een 
handicap) die hun huisvuilzak voor 18 uur, voorafgaand aan de ophaaldag, willen buiten zetten : deze 
maatregel van het huidige stadsbestuur is geen blijk van respect voor de moeilijke situatie van bepaalde 
senioren of personen met een handicap. Een noodsituatie (al dan niet met eenzaamheid gepaard) 
moet je niet met een sticker op je huisvuilzak bewijzen, nadat je eerst verplicht werd aan een hoop 
administratieve voorwaarden te voldoen.  Dat kan veel eenvoudiger met een vraag aan de wijkagent.  
Deze vraagt advies aan de sociale dienst van de stad, die al dan niet goedkeurt. In geval van goedkeuring 
krijgt de betrokken behoeftige een schriftelijke toelating van de stad. De stickerplicht is niet bevordelijk 
voor de nachtelijke veiligheid.

 
2.6. Cultuur en vorming
Het stimuleren van sportieve- en culturele activiteiten en van levenslang leren bevordert niet alleen de 
fysieke en mentale fitheid van senioren; ook zijn ze een goed middel tegen sociale vereenzaming. 

Daarom pleit  N-VA Deinze voor :
• voldoende sportaccomodatie voor senioren met doordachte toegankelijkheid en verspreid over alle 

deelgemeenten. Hierbij horen ook goed onderhouden openbare toiletten.
• groepsvervoer voor senioren naar interessante cultuurmanifestaties in en buiten Deinze.
• stimuleren van het computergebruik bij senioren en het aanbieden van internet in de diverse 

woonzorgcentra en gemeenschapszalen, ook geïnteresseerde vrijwilligers  kunnen hier een belangrijke 
rol spelen.

2.7. Intergenerationeel beleid
N-VA Deinze is een voorstander van het intergenerationeel werken. Er moeten projecten worden opgezet 
waarbij mensen van verschillende leeftijden elkaar ontmoeten, kennis en ervaring wisselen, aan elkaar of 
de gemeenschap diensten bewijzen. Dit heeft als doel dat de generaties elkaar leren kennen en elkaar leren 
respecteren. Hierdoor wordt de leefbaarheid van de gehuchten, wijken en buurten versterkt. We moeten 
verenigingen aansporen om intergenerationeel te werken én creatieve projecten en initiatieven rond 
intergenerationeel werken ondersteunen.

 
 



 WOONBAAR DEINZE

Een lokaal woonbeleid op maat maakt kwaliteitsvol en betaalbaar wonen mogelijk, ook in eigen stad. 
N-VA Deinze wil de juiste verscheidenheid in het woningbestand in Deinze als antwoord op de specifieke 
woonbehoeften van starters, eenpersoonsgezinnen en senioren. 
Voldoende groen, goede verkeersinfrastructuur en kwaliteitsvolle welzijns- en vrijetijdsvoorzieningen 
zorgen voor een veilige leefomgeving waar het aangenaam is om te winkelen, te wonen en te werken. 
Eigendomsverwerving is voor N-VA Deinze de belangrijkste drempel tegen armoede en verhoogt de 
betrokkenheid met de buurt.
N-VA Deinze zet nog meer in op koopwoningen en via sociale verhuurkantoren verlichten we de druk op 
sociale huisvestingsmaatschappijen. Betrokken bewoners hebben respect voor buur en buurt. Asociaal 
gedrag en overlast worden snel en kordaat aangepakt. Duurzaamheid en energie-efficiëntie zijn de 
sleutelbegrippen op vlak van woonkwaliteit.
Het woningbeleid dient zowel de ruimtelijke ordening als het sociaal beleid te ondersteunen en er 
meerwaarde aan bieden.

• 1. Doelstellingen woonbeleid
N-VA Deinze definieert de volgende doelstellingen voor haar woonbeleid :

• betaalbaar wonen mogelijk maken voor iedereen in Deinze
• een goede dienstverlening naar de burger toe, met advies en administratieve ondersteuning rond 

woonbeleid, het verwerven van een woning
• het garanderen van de woningkwaliteit en het vermijden van leegstand en verloedering
• het garanderen van een veilige en aangename woonomgeving.

Betaalbaar wonen, voor iedereen in Deinze. N-VA Deinze wil het woonbeleid voeren dat de stad nodig 
heeft. Dat betekent duidelijke keuzes op basis van de reële woonbehoefte en de financiële draagkracht van 
de bewoners. Een lokaal woonbeleid dat oog heeft voor de lokale woonbehoeften en -omstandigheden 
maakt betaalbaar wonen mogelijk, ook in eigen streek en voor iedereen. N-VA Deinze zet blijvend in op het 
verwerven van eigen woningen als verzekering voor de toekomst. Een eigen woning bezitten vergroot ook 
het verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen directe woonomgeving. Om woningnood te vermijden dient 
de stad een actieve participant te worden en samen met privé-partners voor voldoende en divers aanbod 
aan woongelegenheden te zorgen.

N-VA Deinze wil garant staan voor een goede dienstverlening naar de burgers toe. Het één-loketprincipe, 
via een woonwinkel, wordt aangemoedigd. Het gemeentebestuur informeert toekomstige kopers grondig 
over de verschillende aspecten van hun pand of bouwgrond. Zo worden deze kandidaat-inwoners 
goed ingelicht over mogelijke overstromingsrisico’s van de grond die ze wensen te kopen en over de 
erfgoedwaarde van hun pand. Dit gebeurt bij voorkeur voor de aankoop.

Woningkwaliteit moet gewaarborgd en waar kan verbeterd worden. Zowel bij renovaties als 
nieuwbouwwoningen staan kwaliteitsvolle woningen met oog voor duurzaamheid en energie-efficiënte 
voorop.

Een evenwichtige sociale mix van jonge en oudere gezinnen met of zonder kinderen zorgt voor een gezond 
sociaal weefsel dat bijdraagt tot een positieve dynamiek van de buurt, wijk, dorp of stad. Het lokaal 
woonbeleid zorgt voor de nodige randvoorwaarden en stimulansen om tot die sociale mix te komen.

Mensen willen in een veilige omgeving leven, wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen. Dit is 
een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid en de burger. N-VA Deinze wil aandacht voor 
goede basisvoorzieningen (groen, scholen, winkels) en een goede verkeersinfrastructuur. Deinze 
dient te investeringen in het openbaar domein, in de juiste voorzieningen en een (verkeers)veilige en 
kindvriendelijke woonomgeving. Ingrepen in het openbaar domein worden afgestemd op het aspect wonen 
met ook aandacht voor lokale handel en buurtwinkels. 

Voorzieningen inzake cultuur, sport, recreatie, uitgaan en welzijn en gezondheidszorg bepalen samen met 



de woningvoorraad het leefklimaat van Deinze.

Wijkoverleg tussen bewoners en gemeente leidt tot een wijkplan, dat wederzijdse engagementen tussen 
overheid en bewoners bevat. Buurtwerk vormt de brug tussen bewoners en de stad. Ook de wijkpolitie is 
heel aanwezig. Verenigingen op sociaal vlak (buurt- en nabijheidsdiensten, sociale diensten) worden actief 
gestimuleerd om hun rol te spelen in het versterken van het sociaal weefsel.

• 2. Focus woonbeleid
N-VA Deinze staat voor een beleid dat focust op:

• correcte regelgeving rond woonkwaliteit voor alle leeftijdscategorieën en types gezinnen. Het correct 
inzetten van de beschikbare gemeentelijke instrumenten om deze woonkwaliteit te controleren en te 
garanderen.

• vereenvoudiging van de regelgeving, voornamelijk de subsidieregeling met volle transparantie naar de 
burger toe.

• activering van de woningmarkt om tot een zo competitief en transparant mogelijke markt te komen.
• actieve participatie in de markt door het aanbieden van gronden in gemeentelijk bezit en het 

dynamiseren van de markt door actief toepassen van regelgeving rond bvb leegstand. 
• actieve ondersteuning van de minderbedeelden die zich in deze markt geen fatsoenlijke woning kunnen 

aanschaffen. 
• een schepen van woonbeleid i.p.v. schepen voor RO (hardere aspecten) en OCMW (sociale huisvesting). 

Voor N-VA Deinze is betaalbaar wonen een prioritaire volwaardige bevoegdheid.
• doordacht investeren in ruimtelijke ordening, zonder daarbij de financiële mogelijkheden van de 

gemeente te boven te gaan.

• 3. Maatregelen woonbeleid
• N-VA Deinze wil garant staan voor een goede dienstverlening naar de burgers toe. Het één-loketprincipe 

wordt aangemoedigd onder de vorm van een gemeentelijke woonwinkel. Gezien de schaal van het 
woningbeleid is afstemming met buurgemeenten zeker aangewezen via een intergemeentelijke 
woonwinkel. 

• De verschillende premiestelsels van zowel de lokale overheden, het Vlaams Gewest e.a. worden op 
elkaar afgestemd. Oversubsidiëring wordt vermeden en overbodige of dubbele subsidies afgeschaft.

• Ook de reglementering rond sociale huisvesting dient strikt gevolgd te worden. Onder meer taal- 
en inburgeringsvoorwaarde worden nageleefd. De sociale huisvestingsmaatschappijen zorgen in 
samenwerking met de Huizen van het Nederlands voor aangepaste taalcursussen die gericht zijn op het 
dagelijks leven.  

• Domiciliefraude wordt actief bestreden. 
• Leegstand van gebouwen wordt aangepakt. 
• Doelstellingen grond en pandendecreet in Deinze dient gerealiseerd te worden. 
• Bestrijden van wijkoverlast, vandalisme en straatterreur. Ook tegen vervuilers en vernielers dient streng 

en snel opgetreden te worden. 
• Goed onderhouden parken en pleintjes, geen afval op straat, snel herstellen van defecte zitbanken, 

aantrekkelijke speeltuigen, enz. zorgen voor een aangename en veilige leefomgeving. Dit is ook 
verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven en bezoekers van de stad en zij dienen actief hierbij 
betrokken te worden.

• Op het openbaar domein dienen voldoende vuilnisbakken (en asbakken) te worden voorzien. Op de 
vernieuwde Markt is het zoeken naar een vuilnisbak die nergens te vinden is.



 GROEN- EN DIERENVRIENDEN

•  1. Natuur in Deinze
• Open ruimte is een zeldzaamheid. Nochtans heeft Deinze meer open ruimte dan men denkt dankzij 

de deelgemeenten. Milieu en natuurbeleid dienen afgestemd te worden met het departement 
leefmilieu, Natuur en Energie. De gemeente kan met een gepast flankerend beleid plattelandseducatie 
aanmoedigen. Hierdoor kan onze jeugd vertrouwd blijven met voedselproductie en omgang met dieren.

 Tussen het centrum en de deelgemeenten liggen nog prachtige stukken natuur. N-VA Deinze wil zich 
inzetten voor het behoud van deze open gebieden en deze op een verantwoorde manier openstellen 
voor de wandelaars en de toeristische fietsers door de opwaardering van de trage wegen. Stiltegebieden 
zijn groene oasen en moeten in die zin worden uitgespeeld. 

• Deinze heeft heel wat natuurgebieden die zorg nodig hebben om in hun huidige vorm te kunnen 
blijven bestaan. Bovendien zijn er volgens N-VA Deinze diverse mogelijkheden om de bestaande 
natuurgebieden uit te breiden. Om de Deinzenaar voldoende groen aan te bieden wil N-VA Deinze, 
in samenspraak met milieubewuste organisaties, werk maken van een uitbouw van groene gebieden. 
Dit maakt volgens N-VA Deinze ook deel uit van de ruimere visie van ‘Deinze, centrum aan de Leie’, 
waarbij de ecologische factor in dit centrum een boost moet krijgen, niet enkel in Deinze maar ook in de 
omliggende steden en gemeenten. Deze groene zones moeten bovendien in de mate van het mogelijke 
worden opengesteld voor jeugd- en sportverenigingen. Zeker waar er actieve jeugd vertegenwoordigd 
is, moet er volgens N-VA Deinze de mogelijkheid aangeboden worden om een speelbos te hebben. Dit is 
reeds het geval in Astene maar kan voor de deelgemeenten nog worden uitgebreid.

 • Beschermen van natuurgebieden kan niet ten koste gaan van landbouwgebieden die in gebruik zijn. 
N-VA Deinze beseft dat exploitatie van landbouwgebieden perfect geïntegreerd kunnen worden en 
soms nodig zijn voor de natuurwaarde van een gebied. N-VA Deinze heeft respect voor het werk van de 
landbouwers, vooral als ze werken volgens verantwoorde ecologische maatstaven. Een boerenmarkt 
met de plaatselijke landbouwers in de deelgemeenten kan de handel steunen en het sociale weefsel 
versterken. OCMW-maaltijden kunnen worden bereid met plaatselijk geteelde seizoensgroenten.

• In het kader van een open dialoog is het ook voor natuur en milieu belangrijk om aandachtig te worden 
benaderd door het stadsbestuur. Daarom wil N-VA Deinze graag nog dichter samenwerken met de 
aanwezige natuur- en milieubewuste verenigingen in Deinze en trachten hen actief inspraak te geven in 
het milieubeleid.

• In samenwerking met natuurgidsen en mensen met een ecologische spirit moet het volgens N-VA 
Deinze mogelijk zijn om de Deinzenaar actief te betrekken in het milieubeleid. Sorteren, composteren 
en kweek in eigen tuin zijn hier maar enkele van de mogelijke initiatieven van. Wie in zijn tuin een vijver 
of beplanting wil aanbrengen moet volgens N-VA Deinze de mogelijkheid krijgen om ondersteund te 
worden door stadsdiensten en vrijwilligers, in die zin dat ze voor advies bij de stad terecht kunnen.

• Bij de heraanleg van wegen en openbare ruimte is in Deinze te weinig oog voor de integratie van groen 
in het ontwerp. 

• Thuisverwerking en thuisverkoop moeten aangemoedigd worden en hun producten moeten 
opgenomen worden in het aanbod van het plattelandstoerisme. Bij gemeentelijke feesten moeten deze 
streekproducten extra kansen krijgen. Toerisme dient maximaal gebaseerd te zijn op beschikbare natuur. 

• 2. Milieu
• N-VA Deinze pleit voor een gemeentelijk energie- en milieubeleid dat gebaseerd is op duurzaamheid. 

Duurzaamheid staat voor een efficiënt beleid, aan de hand van rationele keuzes en een duidelijk 
handhavingsbeleid waar de vervuiler betaalt. 

• Het onderhoud van grachten en bermen moet beter. Baangrachten staan in voor de afvoer van water 
dat van wegen afstroomt. Deze baangrachten hebben als belangrijkste functie de opvang en afvoer 
van regenwater van de weg. Het maximaal openhouden van baangrachten is belangrijk gezien de 
bijdrage die zij leveren op vlak van infiltratie en vertraagde afvoer van regenwater. Daarnaast kunnen 
baangrachten een rol spelen als natuurverbindingselement. Het beheer van baangrachten wordt best 
apart gehouden van dat van het rioleringsstelsel. 

• Veel grachten zijn ook onderhevig aan sluikstorten. Het plaatsen van preventieborden en 
afvalvangnetten is een eerste stap in de goede richting om vrachtwagenchauffeurs, fietsers en 
wielertoeristen te sensibiliseren. 



• 

• N-VA Deinze stelt voor om een subsidiereglement uit te werken om scholen en jeugdverenigingen aan te 
sporen voor zwerfvuilacties in deelgemeentes.

• Een selectieve luierinzameling speelt in op een vraag voor bijkomende dienstverlening van gezinnen 
met jongen kinderen, onthaalouders met luiers en van ouderen of zieken die incontinentiematerialen 
gebruiken. Omdat ingezamelde luiers gerecycleerd kunnen worden, wil N-VA Deinze de piste bekijken 
voor een luiercontainer op het containerpark.

• 3. Duurzame energie
• Voor de N-VA Deinze is energie-efficiëntie de eerste prioriteit. Pas daarna kan ten volle op een rationele 

wijze worden ingezet op hernieuwbare energie. De N-VA pleit voor een coherent project waar de nadruk 
ligt op efficiënte investeringen op basis van de laatste technologische ontwikkelingen en onderzoek. 
Investeringen in “groene warmte” (warmtepompen en zonneboilers) verdienen een duwtje in de rug. 

• De duurzaamheidsambtenaar blijft de spil als coördinator van initiatieven om het energieverbruik terug 
te dringen. Scholen, wijken en verenigingen moeten hierin gesteund en aangemoedigd worden. 

• Communicatie over milieubewust en duurzaam gedrag in de praktijk is een belangrijk onderdeel van de 
bewustmaking en aanmoediging.  Initiatieven voor samenaankoop van isolatiemateriaal, superisolerend 
glas en groene stroom worden genomen of ondersteund.

• 4. Dierenwelzijn
• N-VA Deinze wil hondentoiletten inrichten. Hondentoiletten nemen niet veel ruimte in en zijn 

gemakkelijk te onderhouden. Naamplaatjes met richtingwijzers moeten de hondenbaasjes leiden naar 
de ingerichte hondentoiletten. De hondenspeelweide moet ook meer bekendheid krijgen want nu 
weten nog te weinig mensen de weg hier naartoe.

• N-VA pleit voor de uitbouw van een hondenuitlaatdienst om (tijdelijk) minder mobiele mensen uit de 
nood te helpen en bij te staan in de verzorging van hun hond, zodat ze hun huisdier bij zich kunnen 
houden.

 SOCIALE IMPACT

• 1. Asiel- en migratiebeleid
• Als verstrekker van opvang, inschrijver van nieuwkomers, doorgeefluik voor regularisatieaanvragen 

en ordehandhaver is de gemeente een cruciale spil in het asiel- en migratiebeleid. De gemeente moet 
haar bevoegdheden maximaal benutten om de migratie in goede banen te leiden en biedt naar best 
vermogen hulp, maar zonder het broze maatschappelijke evenwicht in de gemeente uit het oog te 
verliezen.  Ja, we helpen nieuwkomers in onze gemeente op weg naar participatie en integratie. Nee, we 
helpen nieuwkomers niet door hen van de maatschappij af te sluiten en zich te wentelen in bijstand.

• Inburgering voor nieuwkomers is essentieel.  Participeren aan onze gemeenschap kan niet zonder 
de publieke cultuur te delen.  Inburgering is de vraag aan mensen om een interactief burgerschap 
op te nemen.  Het spreken van een gemeenschappelijke taal is een noodzakelijke stap.  Kennis van 
het Nederlands is de hefboom om actief en volwaardig te kunnen participeren aan de samenleving.  
Het is de sleutel voor onderwijs en arbeidsmarkt, verenigingen en sportclubs en participatie aan de 
gemeenschap en het openbaar bestuur.  Inburgering gebeurt immers niet alleen in het leslokaal, maar 
ook op de werkvloer, in de straat, de buurt, de wijk, de stad.

• Sportverenigingen, sociaal-cultureel werk, socio-culturele verenigingen en wijkorganisaties spelen 
een belangrijke rol in de integratie van nieuwkomers. Projecten en initiatieven in die zin moeten 
ondersteund en versterkt worden in het kader van het secundair inburgeringstraject.

• 2. Sociaal beleid
• Het sociaal beleid van het OCMW moet verder bekrachtigd worden als hulpmiddel om op een positieve 

manier met migratie om te gaan.  Het sociaal beleid moet activerend en stimulerend werken en mensen 
op weg zetten naar participatie en integratie. Het verder koppelen van sociale bijstand en leefloon aan 
duidelijke engagementen inzake taalkennis, integratie en werkbereidheid is een must.



• Voor mensen met een leefloon moet een activeringsbeleid de prioriteit zijn. Door middel van 
opleidingen en stimuli moeten mensen met een leefloon aan het werk geholpen worden.

 • Het Sociaal Huis is de spil in het lokale sociale beleid: het heeft een informatiefunctie, een loketfunctie 
en een doorverwijsfunctie.  Het Sociaal Huis moet af van het stigma dat dit enkel is voor mensen met 
financiële problemen. N-VA Deinze is er voorstander van dat het Sociaal Huis wordt ondergebracht 
in het nieuw te bouwen Administratief Centrum.  De dienst Welzijn van de stad, de Minder Mobielen 
Centrale, de cultuurdienst, de kinderopvangdienst, enz. kunnen erin geïntegreerd worden.  Het sociaal 
aanbod van zowel stad als OCMW wordt op die manier verenigd, hetgeen de laagdrempeligheid 
alleen maar ten goede zou komen en ervoor zorgt dat het Sociaal Huis niet langer enkel geassocieerd 
wordt met “probleemhuis”.  Het is ook wenselijk dat alle bevoegdheden inzake sociale zaken, welzijn, 
gezondheid, enz. verenigd worden in de handen van één schepen die tegelijk voorzitter is van het 
OCMW.

• Gemeente en OCMW waken erover dat iedereen, ook minder kapitaalkrachtigen, toegang krijgen tot 
het recht op een menswaardig leven.  Mensen in armoede moeten volwaardig kunnen participeren 
aan cultuur, sport en jeugdactiviteiten.  Het lokaal bestuur moet blijvend actie ondernemen gericht 
op sociale insluiting, zonder te stigmatiseren.  Daarnaast moet het lokaal bestuur volop inzetten op 
responsabilisering en aanscherpen van zelfredzaamheid als remedie tegen armoede.

• Voor N-VA Deinze is geen enkele vorm van fraude aanvaardbaar. De gemeente en het OCMW moeten de 
burgers sensibiliseren omtrent het feit dat sociale fraude, en in het bijzonder domiciliefraude, verkeerd 
én strafbaar is. Met het oog op de opsporing van fraude moet er een intense samenwerking zijn tussen 
OCMW en politie.

• 3. Gezinsbeleid
• N-VA Deinze is zich ervan bewust dat het klassieke gezinspatroon steeds minder de norm is.   Met  

verscheidenheid moet rekening gehouden worden.
• Het stadsbestuur dient binnen alle beleidsdomeinen oog te hebben voor de situatie van de gezinnen.  

Daarom wil N-VA Deinze dat het lokale bestuur voorafgaand aan elke beslissing een ‘gezinstoets’ 
uitvoert.   Op die manier kan men tijdig nagaan wat de gevolgen zijn van de maatregel voor iedere 
specifieke gezinssituatie.  Elke maatregel moet gezinsvriendelijk zijn.  Gezinnen dienen geselecteerd te 
worden als een prioritaire doelgroep.

• De stad kan een spelotheek kunnen voorzien, waar ouders en onthaalouders pedagogisch verantwoord 
speelgoed kunnen ontlenen, zonder daarvoor extra kosten te moeten maken.

• N-VA Deinze wil ook opvoedingsondersteuning zoveel mogelijk promoten.  Gezinnen die met vragen 
zitten over de opvoeding van hun kinderen moeten de weg naar het opvoedingspunt beter kunnen 
vinden.

• 4. Personen met een handicap
• Personen met een handicap vragen niet om een ‘apart’ beleid.  De N-VA Deinze kiest voor een inclusief 

beleid, waarbij aandacht voor de specifieke noden van burgers met een handicap een evidentie is 
binnen elk beleidsdomein. Vergelijkbaar met de gezinstoets, dient ook een ‘anders-valide toets’ gemaakt 
te worden bij elke maatregel die genomen wordt.

• Integrale toegankelijkheid betekent dat alle voorzieningen voor wonen, leven, werken toegankelijk en 
betaalbaar zijn voor iedereen. Iedereen moet op een onafhankelijke en gelijkwaardige wijze gebruik 
kunnen maken van alle voorzieningen, of men nu een handicap heeft of niet.  Een dergelijk beleid 
zorgt ervoor dat men bij nieuwe projecten niet langer geconfronteerd wordt met problemen van 
bereikbaarheid voor anders validen, zoals dit nu reeds het geval is op de Markt en de terrassen van de 
cafés aan het station.

• Er dienen activiteiten georganiseerd te worden waaraan zowel validen als anders-validen kunnen 
deelnemen om hun integratie te bevorderen.

 



  SPORT EN CULTUUR VOOR ALLEN

• 1. SPORT

• N-VA Deinze wil werken aan een kwalitatief sportbeleid. N-VA Deinze beschouwt het als een uitdaging 
om zoveel mogelijk inwoners tot een minimum aan sportbeoefening te overhalen en streeft dan ook 
naar een evenwicht tussen recreatie- en competitiesport.

 Daarvoor is het noodzakelijk dat verenigingen samenwerken zodat er een netwerk ontstaat tussen de 
verscheidene sporttakken. De samenwerking moet ervoor zorgen dat er voldoende diversiteit bestaat 
en dat iedereen in staat is de sport van zijn keuze uit te oefenen. Hiertoe moet iedere sportvereniging in 
staat gesteld worden de nodige investeringen te doen in een goede jeugdopleiding zodat ook de kleinere 
verenigingen de kans krijgen om samen te werken met de grotere.

• N-VA Deinze is zich bewust van de sociale impact die vooral volkssporten op de lokale gemeenschap 
uitoefenen. Samen met andere recreatieve sporten verdienen zij onze specifieke aandacht.

 N-VA Deinze wil ook via een goed communicatiebeleid de mensen informeren over het sportaanbod; dit 
zowel op recreatief als op professioneel vlak. Dialoog met de burger dient bestaande hiaten in de sport 
aan te vullen en dient aan bestaande noden van de burger tegemoet te komen.

• Elke vereniging of school moet gebruik kunnen maken van de lokale sportfaciliteiten en de prijzen 
hiervan moet aanvaardbaar blijven. Via een sportbeurs of sportcampagne tracht N-VA Deinze om niet-
sporters en sport-kansarmen aan te moedigen om aan sport te doen. Elke sport dient over de juiste 
infrastructuur en accommodatie te beschikken zodat iedere vereniging een degelijk sportbeleid kan 
uitbouwen. Een betere samenwerking met de scholen voor het gebruik van de schoolsportinfrastructuur 
moet de beschikbare ruimte gevoelig doen stijgen. 

• Ook de kinderen en de senioren dienen bij een sportbeleid betrokken te worden. Zo moet de 
mogelijkheid geboden worden aan de kinderen om tijdens de opvang aan lichaamsbeweging te doen. 
Eveneens dient het beleid erop gericht te zijn om senioren in hun directe omving aan sportbeoefening te 
laten doen. Dezelfde beleidsvisie dient nagestreefd te worden voor mensen met een handicap.

• Subsidies moeten op een meer doordachte manier worden toegekend. Telkens moet hierbij nagegaan 
worden of de vereniging in kwestie beschikt over een goed doordachte visie op korte en lange termijn 
zodat uitgaven werkelijk rendabel zijn en verenigingen niet nutteloos als paddenstoelen uit de grond 
schieten. Zo wil N-VA Deinze werk maken van sportmogelijkheden op openbare plaatsen zoals parken 
en pleinen. De aanleg van bvb. petanquepleinen zorgt ook voor sociaal contact tussen bewoners, 
betrokkenheid en sociale controle.

• 2. CULTUUR

• N-VA Deinze wil ook op cultureel vlak van Deinze het kloppend hart van de Leiestreek maken.
 Hiertoe wil zij de Leiestreek en de kunst, die de dynamiek van de Leiestreek teweeggebracht heeft meer 

promoten.
• Deinze mist een goede zaal tussen de kleinere gemeenschapszaaltjes en de Brielpoort. Een cultureel 

centrum kan zich richten naar de hele streek en van Deinze een sterker regiocentrum maken. N-VA 
Deinze droomt van een cultureel centrum op maat van Deinze, met een film- en toneelzaal, waar de 
kleine kunst welkom is en met audiovisuele ruimtes, waar ook verenigingen gebruik kunnen van maken 
voor vergaderingen. Het huidig bestuur kwam zijn belofte niet na en verkoos een nieuw stadhuis boven 
een cultureel centrum, waardoor de financiële speeluimte beperkt is geworden. De mogelijke realisatie 
van een cultureel centrum zal N-VA Deinze dan ook afwegen tegen de doelstelling om het financieel 
evenwicht tijdens de bestuursperiode te behouden.

• Rond fiets- en watertoerisme dient derhalve een beleid gevoerd te worden dat de gebruikers steeds 
raakvlakken aanbiedt met cultuur, wat op die manier drempelverlagend werkt.

• N-VA Deinze is van mening dat de bibliotheek een cruciale rol speelt in het lokale cultuurbeleid. Er 
dient vooral in literatuur, die verband houdt met de lokale cultuur, geïnvesteerd te worden zodat 
bibliotheekbezoekers steeds een ruim aanbod aan informatie en documentatie ter beschikking krijgen 
over lokale cultuur. Het aanbod van zowel klassieke als populaire en hedendaagse muziek geeft een 
meerwaarde aan de culturele functie van de bibliotheek.

• Lezen en leesplezier bevorderen blijven een prioritaire taak van de bibliotheek. Activiteiten die de 



literatuur promoten, moeten in de werking van de bibliotheek centraal blijven staan. De organisatie 
van lezingen en leesgroepen, kan het gemeenschapsgevoel versterken. De samenwerking met socio-
culturele verenigingen en het onderwijs maakt bovendien dat deze activiteiten ingebed zijn in het 
algemeen socio-cultureel leven van de stad Deinze.

• Jong en oud moeten elkaar kunnen ontmoeten bij de beleving van cultuur. Zo dient overleg tussen 
de verschillende leeftijdscategorieën aangemoedigd te worden zodat culturele activiteiten nog 
toegankelijker worden. Om deze toegankelijkheid te maximaliseren moeten culturele activiteiten steeds 
betaalbaar zijn.

• Scholen moeten nog sterker betrokken worden bij museum. Een koffiehoek in het museum is wenselijk.
• Toneel- of filmactiviteiten moeten toelaten dat de Deinzenaren mekaar ontmoeten en het 

gemeenschapsleven nieuw leven inblazen, in plaats van uiteen te vallen door in te moeten gaan op het 
aanbod van andere steden of grootsteden.

• Tenslotte dient het architecturaal patrimonium van de stad met de grootste zorg behandeld te worden. 
Restauratie en hergebruik verdienen de absolute voorkeur boven afbraak en nieuwbouw. 

• Het Museum Fonds De Smet is als erfgoedcentrum de spil van de erfgoedinitiatieven in Deinze. 
Het museum wordt het vertrekpunt van een erfgoedroute, die de bezoeker langsheen een 
streekbezoekerscentrum met streekgebonden gastronomisch en industrieel erfgoed brengt tot in de 
afdeling volkskunde van het Museum van Deinze en de Leiestreek. 


