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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

DEERLIJK

Iedereen 
welkom!

Uw kandidaten voor 26 mei
Op 26 mei mogen we met z’n allen terug naar de stembus voor de verkiezing van het Vlaams, federaal en  
Europees parlement. N-VA regio Waregem stelt met trots haar eigen kandidaten aan u voor. 

Voordracht Jean-Marie Dedecker
Donderdag 2 mei om 20 uur  
OC d’Iefte, Deerlijk

Beste inwoner
De nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd en de eerste vergaderingen zitten erop. N-VA Deerlijk speelde 
daarin al haar rol als oppositiepartij. Met onze hele ploeg zullen wij ons inzetten voor een sterk lokaal 
bestuur. Met de blik op de wereld en tegelijk met het besef dat onze wortels liggen in onze straat, wijk, 
gemeente.

We willen investeren in mensen, jongeren, senioren en in het 
verenigingsleven als fundament van een bloeiende gemeenschap. 
Daarbij gaat onze aandacht naar sport, natuur- en cultuur-
beleving, naar mobiliteit, toegankelijkheid en veiligheid. Wij 
willen er zijn voor iedereen, ook voor degenen die dreigen uit 
de boot te vallen, voor zij die zich eenzaam voelen.

Onze lokale ondernemers verdienen een nieuwe boost. 
Daarover leest u verder in dit nummer nog meer. Wij zullen 
ook onderzoeken waar besparingen mogelijk zijn en slimme 
investeringen voorstellen om zo de gemeente slagkrachtig, 
eigentijds te leiden. Bestuurlijke efficiëntie is ons streefdoel. 
Kortom, wij willen meewerken om van Deerlijk een gezonde, 
bruisende gemeente te maken. 

 
Ondertussen naderen de verkiezingen van 26 mei met rasse 
schreden. Onze regio kan rekenen op twee lokale kandidaten:

•  Michiel Vandewalle is gemeenteraadslid in Waregem en 
staat op de lijst als derde opvolger voor de Kamer. 

•  Sofie Vermeulen is gemeenteraadslid in Zwevegem en komt 
op als tiende opvolger voor het Vlaams Parlement.

Geef onze regio een stem in Brussel 
en kies op 26 mei voor Michiel en 
Sofie!

Chantal Depaemelaere
Voorzitter N-VA Deerlijk

Michiel Vandewalle
Waregem 

3de opvolger voor de Kamer

Sofie Vermeulen
Zwevegem

 10de opvolger Vlaams Parlement

Wout Patyn 
Harelbeke

14de opvolger Vlaams Parlement

Koenraad Degroote  
Dentergem

Plaats 4 Kamer

Wim Monteyne 
Zwevegem

Plaats 10 Kamer
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Uw vertegenwoordiger in het bijzonder  
comité voor de sociale dienst
Vanaf 2019 is de werking van het vroegere OCMW geïntegreerd in het gemeentebestuur. Een bijzonder 
comité voor de sociale dienst (BCSD) kan de gemeenteraad adviseren over het sociaal beleid. Zelf neemt dat 
comité vooral beslissingen rond individuele aanvragen en maatschappelijke integratie. Het gaat bijvoorbeeld 
over de toekenning van een leefloon, ondersteuning voor mensen met schulden of een voorschot op de 
werkloosheidsvergoeding. 
 
Mieke Ottevaere is onze N-VA-mandataris in het BCSD.  De twee laatste jaren van de vorige legislatuur 
zetelde Mieke al in de OCMW-raad.

Lokale economie
Op de installatievergadering van de 
nieuwe gemeenteraad zette de N-VA 
meteen de toon. Door een lokaal  
Deerlijks biertje aan te bieden, wezen 
we op het belang van de lokale economie. 
Ook in de gemeenteraad van 24 januari 
eiste de N-VA aandacht voor onze lokale 
handelaars. Zo vonden wij het niet 
kunnen dat voor de nieuwjaarsreceptie 
van het personeel geen lokale traiteur 
werd aangesproken. Ook voor de 
aankoop van laptops voor de gemeente-
raadsleden drong de N-VA erop aan om 
te denken aan een lokale ondernemer.

Mobiliteit Paanderstraat 
In de Paanderstraat werden verkeers-
remmende maatregelen genomen door 
plantvakken te plaatsen. Maar die 
zijn een gevaar voor fietsers, want ze 
dwingen hen om op het linkerrijvak te 
rijden. De N-VA-fractie vroeg dan ook 

om de situatie aan te passen zodat ze 
veiliger wordt voor de zwakke weg-
gebruiker.

Financiën 
De N-VA was kritisch bij de bespreking 
van de gemeentelijke personenbelasting 
en opcentiemen. We verwezen naar de 
grote uitdagingen waarvoor de gemeente 
staat. Door verkeerde ingrepen in het 
verleden lijkt het ons niet het juiste 
moment voor een verlaging. Daarom 
onthielden we ons bij de stemming. We 
drongen bovendien al aan op een breed 
overleg om de komende begroting te 
bespreken. Benieuwd welk gevolg de 
gemeente zal geven aan onze vraag.

Dierenwelzijn
Een ander N-VA-voorstel was om einde- 
jaarsvuurwerk, dat nu nog mogelijk is 
op zes dagen tussen kerst en nieuw, te 
beperken tot één avond, namelijk oude-

jaarsavond tussen middernacht en één 
uur. Dat uit bezorgdheid om veiligheid, 
wildgroei, dierenwelzijn ... Een alternatief 
kan ook geluidloos vuurwerk zijn. Heel 
waarschijnlijk zal de gemeente ingaan 
op ons voorstel.

Om in de gemeenteraad de aandacht te 
vestigen op de lokale handel, trakteerden 
onze raadsleden op een lokaal biertje.

Mieke Ottevaere

Uw gemeenteraadsleden: 
Dirk Demeurie, Sophie Mespreuve en Filip Terryn.

Wist u dat …
•  de N-VA erop aandrong om de bevolking te informeren over het sluiten van vier rode brievenbussen in Deerlijk? 

In het gemeentelijk infoblad van februari werd daarvan melding gemaakt. 
•  de N-VA ook vroeg naar een actualisering van het strooiplan?
•  de N-VA ook verduidelijkingen wil bij een verkaveling in tweede lijn in de Pladijsstraat?
•  onze afdeling het even moet stellen zonder Pauline Defever, die als twaalfde op de N-VA-lijst stond bij de  

gemeenteraadsverkiezingen? Zij wordt voor een jaar au pair in Nieuw-Zeeland. Ons bestuur wuifde haar uit bij 
haar vertrek naar Auckland.

•  Jong N-VA regio Waregem-Deerlijk-Anzegem al 21 bestuursleden telt? Wie wordt nummer 22?

Nieuws uit de 
gemeenteraad
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Scherm belemmert inkijk vanop nieuwe fietsbrug
Op 30 september 2018 werd een nieuwe fiets- en voetgangers-
brug geopend die aan de Marquettestraat en de Gaversstraat 
over de gewestweg N36 gaat. Maar wie zich op de fietsbrug  
bevond, kon op sommige plaatsen in de omliggende tuinen  
kijken. Om dat probleem te verhelpen, kwam er een zicht- 
belemmerend scherm op de brugrand. Dat wordt in de loop van 
2019 nog verlengd, liet Vlaams minister Ben Weyts weten na 
vragen van Parlementslid Bert Maertens en gemeenteraadslid 
Filip Terryn.

Het scherm op de brug kwam er onder meer op vraag van een  
omwonende in de Gaversstraat, zodat er geen inkijk in zijn tuin 
zou zijn. Nu er een nieuwe verkaveling komt op grond ten noord-
oosten van de brug, wordt er opnieuw ingegrepen. “Het Agent-
schap Wegen en Verkeer laat het scherm op de noordelijke brug-
rand verlengen, tot in de onmiddellijke omgeving van de nieuwe 
percelen. Dat gebeurt in de loop van 2019”, zegt Bert Maertens. 

Esthetisch aspect behouden
“Het is niet de bedoeling om de volledige 
brug van schermen te voorzien, omdat 
anders het esthetische aspect van de 
brug verloren gaat. Er zal altijd wel 
ergens een plaats zijn van waaruit, met 
enige moeite, inkijk in nieuwe tuinen 
mogelijk zal zijn”, aldus Bert Maertens.

De brug heeft de naam Bra(a)mplukker. Een verwijzing naar 
Bram Kimpe (13), die in 2006 op die plaats verongelukte. De 
werken voor de fiets- en voetgangersvriendelijke brug, 380 meter 
lang en 600 ton zwaar, duurden ongeveer een jaar. Er is ook een 
kortere verbinding van 130 meter met trappen voor voetgangers.  
De brug kostte 3,5 miljoen euro.

N-VA Deerlijk heeft nieuw bestuur
Op 17 februari kozen de N-VA-leden in aanwezigheid van 
Kamerlid Brecht Vermeulen een nieuw bestuur voor de  
komende drie jaar. Chantal Depaemelaere werd verkozen  
als voorzitter van de afdeling. Ondervoorzitter Veerle 
Derammelaere zal haar bijstaan.
 
Nele Goemaere gaat aan de slag als organisatieverantwoordelijke en  
Rita Joseph wordt penningmeester en verantwoordelijke voor Ic Dien. 
Robbe Cognie neemt de jongerenwerking op zich en vertegenwoordigt  
ook het arrondissementeel bestuur in onze afdeling. 

Ook onze gemeenteraadsleden Filip Terryn, Dirk Demeurie en Sophie  
Mespreuve en ons lid van het bijzonder comité Mieke Ottevaere maken 
deel uit van het bestuur. 

www.n-va.be/deerlijk  

Ons nieuwe afdelingsbestuur is klaar voor het werk! 
Filip Terryn kon om professionele redenen niet aanwezig 
zijn voor de foto.

Michiel Vandewalle, 3de opvolger voor de Kamer
Als jonge ingenieur wil Michiel zich op federaal niveau inzetten voor een leefbaar Vlaanderen dat vooruit 
blijft gaan. Daarvoor rekent hij op uw stem!

Michiel vierde enkele weken geleden zijn dertigste verjaardag. 
Hij is verkoopingenieur en ondernemer. Zijn vrije tijd vult hij 
niet alleen met zijn politieke activiteiten, maar ook met een
vurig engagement binnen JCI, de Jonge Economische Kamer. Als 
jonge ingenieur denkt Michiel graag mee na over de problemen 
die op ons afkomen. Hij is erg begaan met klimaat en energie. 
Het ecorealisme van de N-VA sluit dan ook perfect aan bij zijn 
persoonlijke overtuiging.

Gebeten door politiek
Zijn inzet voor de N-VA bleek al bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van vorig jaar. Toen betrad Michiel de Waregemse politieke scène 
als lijsttrekker voor het kartel N-VA / Open Vld. Onder zijn aan-
sturen veroverde het kartel zeven zetels in de gemeenteraad. Met  

1 311 voorkeurstemmen behaalde hij bovendien een niet onaardige 
persoonlijke score. Michiel is fractievoorzitter voor het kartel in 
de nieuwe gemeenteraad van Waregem en zorgt samen met de 
andere fractieleden voor stevig oppositiewerk. 

Als derde opvolger voor de Kamer stelt Michiel zich op 26 mei 
opnieuw kandidaat. Hij krijgt daarbij de 
steun van zijn eigen Waregemse afdeling, 
maar ook van de ruimere Waregemse 
regio met een actieve campagne bij N-VA 
Deerlijk en N-VA Anzegem. Met z’n allen 
vragen we uw steun om de stem van onze 
regio te laten horen in Brussel. Denk dus 
op 26 mei zeker aan Michiel!

Bron: Lanssens, P. (2019, 20 februari.) Scherm belemmert inkijk vanop nieuwe fietsbrug. Het Laatste Nieuws. 
Geraadpleegd op https://www.hln.be/regio/deerlijk/scherm-belemmert-inkijk-vanop-nieuwe-fietsbrug~ab3f80de/
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in West-Vlaanderen. 

n-va.be/verkiezingen

Yngvild INGELS
Menen

Veiligheidsspecialist

2de plaats
Kamer

Bert MAERTENS
Izegem 

Burgemeester en Vlaams 
volksvertegenwoordiger

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Sander LOONES
Koksijde

Voormalig minister en

Europarlementslid

Lijsttrekker
Kamer

Maaike DE VREESE
Brugge

Adviseur bij Dienst 

Vreemdelingenzaken

2de plaats
Vlaams Parlement

Geert BOURGEOIS
Izegem

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


