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N-VA drukt stempel op beleid
Het politieke werkjaar 2017 is al even terug van start. N-VA Deerlijk 
houdt geen winterslaap en is nadrukkelijk aanwezig op het politieke 
toneel, waar we ook resultaten boeken. 
Eind vorig jaar werden de aanpassingen 
van de meerjarenplanning en het budget 
voor 2017 besproken. In de politiek moe-
ten keuzes gemaakt worden. Ook in dit 
geval maakten we andere keuzes en waren 
we het niet met alles eens. 

Toch zijn er al een aantal projecten 
geweest, die in het N-VA-verkiezingspro-
gramma stonden, waar we in de gemeen-
teraad voor geijverd hebben en die ook 
gerealiseerd werden. 

Een overzicht:
  In 2012 was de N-VA de enige partij 

die voor het realiseren van grotere pro-
jecten, een samenwerking voorstelde 
met andere gemeenten. Zo werd voor 
de bouw van de brandweerkazerne en 
het zwembad samengewerkt met de 
gemeente Anzegem. De bouw van de 
brandweerkazerne, ter hoogte van het 
drukste kruispunt van Deerlijk, is niet 
de ideale locatie voor het aan- en afrij-
den van de brandweerlieden. De N-VA 
stelde betere locaties voor.

  Er werd (voorlopig?) afgestapt van het 
luxueuze sportcomplex ter hoogte van 
de stationswijk. De huidig sportinfra-
structuur wordt geherwaardeerd. Zo 
is de bouw van het nieuwe kleedka-
mercomplex aan de Guido Gezellelaan 
volop bezig en hebben de kleedkamers 
in de sporthal een opfrissing gekregen.

  Na vier jaar aandringen, gaat men 
eindelijk werk maken van een duurza-
me verharding van de parking aan de 
Guido Gezellelaan. Het is een schande 
dat deze parking er een volledige legis-
latuur zo erbarmelijk moest bijliggen.

  Eindelijk worden er overdekte  
afscheidsruimtes op beide kerkhoven 
voorzien.

  Er is budget voorzien voor een ten-
nischalet op het Gaverdomein zodat de 
Deerlijkse tennisclub weer een clublo-
kaal en ontmoetingsplaats zal hebben.

  Ter hoogte van de Stationsstraat en 
de vroegere frituur wordt de parking 
aangekocht. Die zal worden uitgebreid 
en heringericht worden tot openbare 
parking. 

Zoals u ziet streeft N-VA Deerlijk ernaar om als een goede huisvader onze 
gemeente te besturen. We zoeken mee naar de beste oplossingen zodat 

we het vertrouwen van onze kiezers niet beschamen.

 Frieda Dejager, Sophie Mespreuve, Filip 
Terryn en Mieke Ottevaere.
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En wij gaan door in Deerlijk!

N-VA Deerlijk: 
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N-VA: digitaal en informatief
Wil je meer weten over de acties van 
N-VA Deerlijk? Zoek je informatie over 
onze tussenkomsten in de gemeente-
raad? Bezoek dan onze website: 
www.n-va.be/deerlijk

Nieuw gezicht in de OCMW-raad p. 2 Hart voor kunst en Magenta p. 3



2 DENKEN.DURVEN.DOEN.

deerlijk@n-va.be

Nieuw gezicht in de  
OCMW-raad
Op donderdag 29 december 2016 heeft  
gemeenteraadslid Mieke Ottevaere (foto links) 
de eed afgelegd als OCMW-raadslid. Mieke  
zit er nu samen met Rita Mespreuve-Joseph 
(foto rechts), het langst zetelend lid van deze 
Deerlijkse raad.

Vanuit de oppositie dragen ze met een constructieve 
inbreng hun steentje bij in het beleid waar men opkomt 
voor diegenen die het moeilijk hebben in onze  
maatschappij.

Sluikstorters aanpakken
N-VA Deerlijk heeft in het verleden het voorstel gelan-
ceerd om camera’s te plaatsen om sluikstorten in de 
omgeving van de glasbollen te vermijden en om zo de 
potentiële sluikstorters te kunnen identificeren.

Participeren aan pilootproject
Daarom wil de N-VA dat de gemeente participeert in een proefpro-
ject waar camera’s worden ingezet om sluikstorten te voorkomen. 
Het netheidsnetwerk zoekt kandidaten voor te participeren aan 
zo’n pilootproject. 

Het netwerk neemt een aanzienlijk aandeel van de uitgaven op 
zich en voorziet financiële ondersteuning bij de aanschaf van de 
camera’s, de personeelskosten, de opvolging van de beelden en de 
uitvoering van andere maatregelen verbonden aan dit project. 

N-VA Deerlijk hoopt dat het gemeentebestuur de koe bij de horens 
vat.  Het gemeentebestuur mag deze kans niet laten liggen en moet 
hier dan ook aan meewerken in samenwerking met IMOG en de 
politiezone.

Zet uw schouders onder N-VA Deerlijk!
Wil u ook graag de toekomst van Deerlijk mee vorm geven? Wilt u zich graag engage-
ren om ons N-VA-bestuur te versterken? Dan zouden wij graag met u kennismaken! 
Laat ons iets weten via deerlijk@n-va.be of contacteer één van onze bestuursleden.

 Al hun gegevens vindt u op onze website www.n-va.be/deerlijk. 

 Meer weten?
Mieke Ottevaere
056 77 46 56 - 0474 57 84 13 - mieke.ottevaere@n-va.be
Rita Mespreuve-Joseph
056 32 92 24 - 0496 25 29 91 - rita.joseph@n-va.be
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Deerlijk verdient beter!
Het Nieuwsblad testte onlangs alle Vlaamse gemeenten en steden op tien domeinen.  
Deerlijk behaalde in deze grote gemeentetest de 267ste plaats van de 308 gemeenten.  
De score van 5,9 was ondermaats wetende dat het Vlaamse gemiddelde 6,8 was. Op 4 van de  
10 domeinen waren we zelfs de laatste van heel zuid West-Vlaanderen en onze score op de  
overige domeinen was amper boven het gemiddelde.

Nul voor openbaarheid van bestuur
Deze score leidde op de gemeenteraad van 15 december 2016 tot 
een scherpe repliek van gemeenteraadslid Frieda Dejager: “Als 
geboren Deerlijknaar voelde ik me ontgoocheld door het resul-
taat van Het Nieuwsblad. Zeker wat betreft de openbaarheid van 
bestuur. Hier kreeg Deerlijk een nul voor. 

Loze beloftes
Toch zijn we niet verwonderd. Deerlijk steekt nog in de oude 
politieke cultuur waarbij alles in achterkamertjes geregeld wordt. 
De dag van vandaag wordt dit niet meer aanvaard door de 
bevolking. Nochtans hoorden we bij het begin van de legislatuur 
andere geruchten. Openheid van bestuur en vooral transpa-

rantie zouden hoog in het vaandel gedragen 
worden. Loze beloften.

We krijgen steeds nietszeggende antwoorden 
op onze vragen en opmerkingen. Zo voorkomt 
u een grondige en voor u misschien pijnlijke discussie.”

Volgens de burgemeester is deze slechte score te wijten aan het 
feit dat er een mail verstuurd werd naar een verkeerde persoon 
en heeft de gemeente zogezegd nooit geantwoord. Het wordt dus 
uitkijken naar de komende gemeenteraden of er in het schepen-
college nagedacht is over dit onderwerp en welke stappen men 
zal ondernemen. De N-VA zal er alvast op toezien.

Respect voor adviesraden
N-VA Deerlijk vindt het belangrijk om ten dienste te 
staan van de Deerlijkse bevolking. Concreet bete-
kent dit dat er geluisterd wordt naar de noden van 
de bevolking. Inspraak is belangrijk om de burgers 
actief bij de uitvoering van het beleid te betrekken.

In Deerlijk bestaan heel wat adviesraden uit vrijwilligers en 
burgers met deskundigheid. Bepaalde van die adviesraden wor-

den door het beleid genegeerd. Wanneer er toch advies gegeven 
wordt, legt het beleid dit vaak naast zich neer.  Dit getuigt van 
weinig respect voor de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de 
Deerlijkse samenleving.

Het betrekken van de burgers en het vooraf consulteren van de 
betrokken, representatieve adviesraden, zijn essentieel om een 
draagvlak te creëren voor concrete beleidsplannen.

De N-VA vindt dat er meer geluisterd moet worden naar de stem 
van deze adviesraden.

Hart voor kunst 
en Magenta 
N-VA Deerlijk draagt kunst en 
cultuur een warm hart toe en 
was dan ook aanwezig op de 
tweejaarlijkse tentoonstelling 
van Magenta+. De creatievelin-
gen van het vrij atelier presen-
teerden er hun werk. De kunst-
werken waren één voor één 
pareltjes en verbazend mooi.
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De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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