VRIJE TIJD

We stimuleren en ondersteunen wijk-, buurt- en straatfeesten.
We stimuleren verenigingen om hun maatschappelijke rol op te nemen en iedereen te laten
participeren.
De stad voorziet ruimte en infrastructuur voor vrije tijdsbeleving en sport.
De stad geeft actief de ruimte voor jongerenparticipatie.
De stad voorziet tijd en plaats voor het jongerenuitgaansleven in een veilige omgeving.
We stimuleren culturele organisaties om de Vlaamse identiteit meer uit te dragen.

Van Deinze een gemeenschap maken, dat is voor N-VA Deinze-Nevele de echte uitdaging. Het belang van het
sociale weefsel in buurten en wijken kan niet onderschat worden. Een stad, gemeente, wijk of buurt die aan
elkaar hangt:
zet dingen in beweging
heeft bewoners die mekaar aanspreken bij problemen (bv. lawaaioverlast, overhangende bomen, …)
in plaats van meteen naar de rechter of de politie te stappen
zorgt voor de nodige sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel
zorgt voor gelukkigere en gezondere bewoners.
Wat mensen in hun vrije tijd doen, kan perfect bijdragen aan de versterking van deze sociale cohesie. Denk
maar aan het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk, de buurt- en wijkwerking, de jeugdwerking en het
culturele en sportieve aanbod in de gemeente. Allemaal ideale en noodzakelijke bouwblokken om mensen bij
elkaar te brengen en hun banden te versterken.
Een levendige gemeente heeft volgens ons:
een bruisend verenigingsleven met gerespecteerde vrijwilligers en een sterke buurtwerking
een beleid dat ondersteunt en een partner is
een gedeelde identiteit dankzij een actieve participatie
ruimte en infrastructuur voor vrije tijd
sport voor allen
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DE GEMEENTE ALS SAMENHANGENDE GEMEENSCHAP

BRUISEND VERENIGINGS LEVEN MET GERESPECTE ERDE VRIJW ILLIGERS EN EEN
STERKE BUURTW ERKING
Het verenigingsleven speelt een belangrijke rol in het versterken van het sociale weefsel. Het individu ontleent
er een belangrijk deel van zijn identiteit aan. Een bewoner wordt burger door zich in te zetten voor de
gemeenschap. Verenigingen ‘socialiseren’ hun leden. Dat heeft een positieve impact op tolerantie, vertrouwen
en politieke interesse. N-VA Deinze-Nevele wil het verenigingsleven dan ook alle kansen geven om zich
maximaal te ontwikkelen.
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de werking van vele organisaties en verenigingen. Zij verdienen dus het volste
respect en ondersteuning.
Sterke buurten en wijken zijn de basis van een gelukkige lokale gemeenschap. De cohesie binnen buurten en
wijken bevorderen is daarom erg belangrijk.
Onze voorstellen:
N-VA Deinze-Nevele wil een constructieve samenwerking met het Steunpunt Vrijwilligerswerk;
We stimuleren en ondersteunen wijk-, buurt- en straatfeesten. De wijkwerking gebeurt tot op
straatniveau. We voorzien subsidies voor zulke initiatieven op lokaal niveau via burgerbudgetten.
We herwaarderen de oude volkssporten zoals schutters, bolders, duivenmelkers en vinkenzetters.
DEINZE ONDERSTEUNT ALS PARTNER
N-VA Deinze wil dat de stad optreedt als katalysator van initiatieven en niet per se als trekker. Als
ondersteuner en partner in plaats van als degene die alles tot in de puntjes bedenkt en uitwerkt. De burgers en
hun verenigingen zijn zelf immers de beste en creatiefste producenten.
Een overheid die een goede partner wil zijn, zorgt natuurlijk voor een efficiënte, klantgerichte dienstverlening
met zo min mogelijk administratieve rompslomp.
Onze voorstellen:
We werken administratieve rompslomp weg door de aanvraag- en inschrijfprocedures zo eenvoudig
mogelijk te maken. Dat doen we onder meer door de digitalisering van de administratie van aanvragen
en inschrijvingen;
We stimuleren verenigingen om hun maatschappelijke rol op te nemen. Bijvoorbeeld door een extra
toelage voor gevormde begeleiders, duurzame renovatie van lokalen, recycleerbare bekers op fuiven;
We richten een vrijetijdsloket in;
We ondersteunen de geïntegreerde sportweken voor scholen;
We ondersteunen initiatieven voor seniorensportdagen.
We zorgen voor een performante uitleendienst
We zorgen voor goed uitgeruste en kwalitatieve gemeenschapszalen, die tegen een redelijke
vergoeding ter beschikking worden gesteld
GEDEELDE IDENTITEIT EN ACTIEVE PARTICIPATIE
Wat je doet in je vrije tijd vormt mee je identiteit. Een gedeelde identiteit is bindmiddel voor de samenleving.
Daarom is onze vrijetijdsbesteding ook zo belangrijk om ons gelukkig te voelen als onderdeel van een groep,
van een warme buurt, van een sociale samenleving, van Vlaanderen.
De vrijetijdsbesteding kan meer dan zijn steentje bijdragen in het ontwikkelen van de noodzakelijke
vaardigheden om uit te groeien tot actieve burger. Denk maar aan het gebruiken van het Nederlands. Of het
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opnemen van een engagement, een verantwoordelijkheid. Een samenleving waarin iedereen participeert is
een gelukkigere en meer weerbare samenleving. We streven dus naar een hoge participatiegraad door lage
drempels.
We zetten kinderen, jongeren en ouderen ertoe aan om de stap te zetten naar het verenigingsleven met
bijzondere aandacht voor de groepen die nu moeilijk buiten komen.
Onze voorstellen:
N-VA Deinze-Nevele wil nachtbussen voor fuiven ondersteunen;
Met de realisatie van het nieuwe cultureel centrum willen we voor een shuttle-dienst zorgen zodat
bezoekers ook na de voorstelling thuis geraken. Ook taxi's kunnen hier een rol in spelen.
RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR VOOR VRIJE TIJD
Om je vrije tijd optimaal te kunnen beleven, is er nood aan de plaats en de middelen om dat te kunnen doen.
Deinze voorziet hiervoor ruimte en infrastructuur. Samenwerking met andere gemeenten, het bieden
topkwaliteit, respectvolle behandeling en multifunctioneel gebruik zijn hierbij belangrijke principes.
Onze voorstellen:
N-VA Deinze wil van de Brielpoort een volwaardige evenementenhal maken;
De Brieljant en de Mixit uitbouwen tot volwaardige en jeugdhuizen;
Structureel onderhoud van de Finse looppiste in Nevele (en de Brielmeersen). Nazien of verlichting
van de Nevelse looppiste kan gerealiseerd worden. Beter signaleren van deze Finse looppiste;
Ontwikkelen van ruiterpaden voor zowel de sport als voor het toerisme;
Kunstgras voor de sportsite te Merendree, en bij uitbreiding voor alle terreinen waarvoor dit een
nuttige investering is;
Wandelwegen, trage wegen, stiltegebieden voor de wandelaar als onderdeel van recreatie en
toerisme. Ook aandacht voor het onderhoud van de trage wegen, zoals de Nevellandroute ter hoogte
van de ijsput te Vosselare, de kerkwegel te Poesele, …
We maximaliseren de capaciteit van de Palaestra door de openingsuren zo ruim mogelijk te maken;
-

EEN KW ALITATIEF SPORTBELEID VOOR IEDEREEN

SPORT VOOR ALLEN
Sport is erg belangrijk als sociaal bindweefsel. Maar daarvoor is het natuurlijk belangrijk dat iedereen kan
participeren. De interacties binnen een sportclub bevorderen de sociale integratie in de lokale gemeenschap.
Dat kan door zelf mee te sporten, maar ook door je als vrijwilliger te engageren binnen een sportclub. N-VA
Deinze-Nevele wil daarom een aangenaam sportklimaat creëren waarbinnen sport zijn sociale, gezondheidsen gemeenschap bevorderende rol kan spelen.
Onze voorstellen:
Subsidiereglement voor sportclubs dat voor iedereen gelijk is in de fusiestad, waarbij transparantie in
boekhouding als subsidievoorwaarde met zekerheid wordt ingebouwd;
Gelijke gebruiksvoorwaarden voor alle infrastructuur: Oostbroek, Landegem, Palaestra, …
Ondersteunen van g-sport initiatieven en faciliteiten
degelijk onderhouden van fiets- en wandelroutes; onderzoeken of een wandelnetwerk ‘Land van
Nevele’ kan georganiseerd worden;
Ondersteunen van pleziervaart.
Faciliteren van boot camp bij de Finse looppiste.
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JEUGDBELEID

JONGEREN ZIJN DE TOEKOMST
De jongeren van vandaag zijn de stadsbestuurders van morgen. Het is dan ook van cruciaal belang dat er plaats
is voor jongerenparticipatie in het gemeentebestuur. Veel van de geëngageerde jongeren vloeien voort uit de
jeugdbewegingen. N-VA Deinze-Nevele wil jongereninspraak toegankelijk maken voor iedereen. Hiervoor te
rade gaan bij jongerenverenigingen (zoals bv. Sportclubs, leerlingenraden…) is de juiste stap.
Van de massa volk aan de Mouterij en in de cafés aan het station schiet zo een 30 jaar later weinig over. N-VA
Deinze-Nevele wil inzetten voor een heropleving van dat bruisend uitgaansleven. Zowel in de deelgemeentes
als in het centrum moeten beginnende cafés gestimuleerd worden. Tevens moeten bij schermutselingen aan
cafés de betrokkenen aangepakt worden en niet de zaak zelf. Op deze manier wordt een slechte naam van het
café voorkomen en de vicieuze cirkel doorbroken. N-VA Deinze-Nevele verwacht dan ook dat in de eerste
plaats jongeren kunnen uitgaan in een veilige omgeving.
Onze voorstellen:
Betrokken schepen die zowel jeugd als onderwijs opvolgt.
Investeren in de ruimte voor jeugdbewegingen en jeugdverenigingen.
Contacten onderhouden met jeugdbewegingen en ondersteuning van de jeugdraad. Aandacht voor de
jeugd die zich buiten deze organisaties bevindt.
Jeugdgemeenteraad.
Uitbouw van de speelpleinwerking met gedegen opleiding van de monitoren.
Financiële incentive voor cultuur-, taal-, natuurkampen (12-16 jaar) .
Meer ruimte voor het jongerenuitgaansleven in een veilige omgeving.
We streven naar een voldoende speelruimte voor de kinderen en jongeren in Deinze en Nevele met
een verdere uitbouwen van de huidige infrastructuur;
We creëren bijkomende plaatsen in speelpleinwerking;
Een speelbos met kampeermogelijkheid.
Implementatie van de jeugdmonitor.
Hulp en ondersteuning bij vervoer naar de kampplaatsen.

KUNST EN CULTUUR
Deinze en Nevele beschikken over een mooie infrastructuur met twee bibliotheken, de Kunstacademie SASK,
de muziekschool SAMWD, Museum voor Deinze en de Leiestreek, diverse gemeenschapszalen, toneelzalen en
expozalen en het in aanbouw zijnde Leietheater. Ook in het verenigingsleven is aandacht voor kunst en cultuur,
met de heemkundige kringen, toneelverenigingen, muziekverenigingen, privé initiatieven zoals Heemkundig
museum van Nevele, …
De N-VA wil aandacht voor het Vlaamse erfgoed, dat een wezenlijk onderdeel vormt van onze Vlaamse
identiteit. Ons gemeenschappelijk Vlaams verleden is wat ons vandaag vormt, inspireert, motiveert. Het vormt
de kern van onze Vlaamse gemeenschap.
De N-VA wil dat het culturele aanbod en de socio-culturele projecten open staan en toegankelijk zijn voor
iedereen. Via het subsidiereglement en een inclusief beleid willen we stimuleren dat organisaties aandacht
geven aan toegankelijkheid voor personen met een beperking, nieuwkomers, kansarmen,…
Onze voorstellen:
Blijvende aandacht voor ons Vlaamse erfgoed en onze Vlaamse cultuur. We beheren ons patrimonium
en ondersteunen verenigingen die zowel het materiële als het immateriële Vlaamse erfgoed
onderhouden.
Het nieuwe Leietheater moet een divers aanbod brengen dat zowel lokaal talent de ruimte geeft, als
evenementen van regionale en zelfs ruimere uitstraling omvat.
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We stimuleren culturele organisaties om de Vlaamse identiteit meer uit te dragen, ook via het
subsidiebeleid naar socio-culturele projecten.
De kunstacademie staat open voor iedereen en breidt zijn activiteiten uit naar Nevele.
Het aankoop- en programmatiebeleid van MUDEL is lokaal verankerd.
We stimuleren de samenwerking tussen Deinse en Nevelse verenigingen.
We ontwikkelen een beleid rond waardevolle gebouwen en erfgoed in privé bezit om deze zo goed
mogelijk in oorspronkelijke toestand te bewaren.
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