ALGEMEEN BESTUUR

Het stadsbestuur moet zich op haar kerntaken focussen en de burger de ruimte
geven om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.
De N-VA wil een beleid voeren dat op lange termijn, over meerdere legislaturen,
haalbaar is.
Regels zijn er om gerespecteerd te worden. N-VA Deinze-Nevele voert een effectief
handhavingsbeleid en dwingt dit af onder andere met een billijk, maar duidelijk GAS
beleid.
De N-VA luistert echt naar de burger via informatie-en participatiemomenten
De N-VA pleit voor het ter beschikking stellen van burgerbudgetten

De gemeenteraad is wat ons betreft het hart van de democratie. Verkozenen moeten hun
verantwoordelijkheid kunnen en durven opnemen, het beleid vorm geven en de inwoners uitleggen waarom
bepaalde beslissingen genomen worden. Voor de burgers moet het duidelijk zijn wat voor hen en de
gemeenschap het voordeel is, nu – maar ook op langere termijn. Tegelijkertijd dragen we participatie hoog in
het vaandel.
Een overheid beperkt zich tot haar kerntaken. Zaken die beter of evengoed door private partners kunnen
worden uitgevoerd, laten we beter aan hen over. Het is niet aan de overheid om met de private markt in
concurrentie te treden.
Het beleid dat we als overheid voeren, handhaven we evenwel strikt. Wanneer we regelgeving maken, is daar
altijd een reden voor en het is overduidelijk dat regels maar tot het beoogde resultaat kunnen leiden als ze ook
effectief afgedwongen worden.
Goed bestuur is niet enkel voor de gemeenschap, maar ook van de gemeenschap én door de gemeenschap. We
moeten de inwoners van Deinze dus ook verantwoordelijkheid durven geven om projecten samen of
zelfstandig tot een goed einde te brengen binnen het voorziene kader.

FOCUS OP KERNTAKEN
Het stadsbestuur moet zich op haar kerntaken focussen. Waar de private sector een degelijke dienstverlening
aanbiedt, moet een lokaal bestuur niet zelf optreden. Het is niet aan het stadsbestuur om met de private markt
in concurrentie te treden.
Een slanke overheid vermindert niet alleen de belastingfactuur, maar biedt ook de ruimte voor de
gemeenschap om zelf initiatief en verantwoordelijkheid op te nemen. Wat de burger zelf kan, doet de
overheid niet noodzakelijk beter of goedkoper.
Onze voorstellen:
We voeren een grondig kerntakendebat zonder taboes
We willen onze lokale ondernemers maximale groeikansen geven. De N-VA denkt lokaal. De overheid
neemt een regisserende rol
Aanmoedigen van burgerzin: bijvoorbeeld verenigingen belonen bij opkuis van zwerfvuil

EEN AANBOD EN EEN HAALBAAR BELEID MET TOEKOMSTVISIE
N-VA wil besturen met het oog op meerdere legislaturen we schuiven geen problemen door naar wie
eventueel na ons komt. Het beleid dat we willen voeren is op lange termijn haalbaar en getuigt van een
weloverwogen toekomstvisie.
Onze voorstellen:
Plannen zoals rond mobiliteit en woonbeleid overstijgen de legislatuur en verdienen een lange
termijnvisie.

REGELS MOETEN NAGELEEFD WORDEN
We zorgen dat reglementen correct en duidelijk zijn. We maken komaf met een gedoogbeleid en voeren een
effectief handhavingsbeleid. We gaan het bewust negeren van regelgeving tegen.
Onze voostellen:
Een helder en duidelijk parkeerbeleid. Waar mag je nu eigenlijk parkeren op de Markt en omgeving?
Het gedoogbeleid hieromtrent werkt frustrerend bij wie zich wel aan de regels houdt.
We voeren een billijk, maar duidelijk GAS beleid.

PARTICIPEREN IS MEER DAN INFORMEREN
Als gemeenschapspartij vinden we het ook belangrijk om de burgers te betrekken bij de voorbereiding van de
gemeentelijke besluitvorming. Nadien is het echter de verantwoordelijkheid van de verkozen politici om de
uiteindelijke beslissingen te nemen. Daarom is de N-VA ook geen voorstander van bindende referenda.
De N-VA wil burgers initiatiefrecht geven bij de uitvoering van het beleid en het opnemen van
verantwoordelijkheid stimuleren.
Onze voorstellen:
De stad organiseert informatie-en participatiemomenten bij de start van grote projecten. Zo krijgen de
burgers tijdig de mogelijkheid om hun advies te geven en is de kans kleiner dat er weerstand opduikt.
Niet de indruk wekken van te luisteren naar de inwoners, maar effectief luisteren!
We organiseren enquêtes en bevragingen op digitale media als een direct instrument om de burgers
en jongeren hun mening te vragen.
We installeren een permanente ideeënbus en schrijven lokale ideeën- of ontwerpwedstrijden uit. Een
Deinse scriptieprijs voor studenten die kiezen voor een Deins studieobject. Een thesis kan geen
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substituut vormen voor technische planning, maar het kan wel het vooronderzoek een stuk
gemakkelijker maken. Wedstrijd voor het beste burgeridee of -initiatief.
Oprichting kindergemeenteraad (recht op inspraak, nood aan uitspraak).
Burger meer bij beleid betrekken: Het ter beschikking stellen van een burgerbudget. Zo kunnen
inwoners binnen een afgebakend kader zelf initiatief en verantwoordelijkheid opnemen om een
bepaalde problematiek aan te pakken.
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