
Geniet van de zomer!

Gespreksavond 
met KOEN DANIËLS 
was succes!

Op zaterdag 23 april ontving N-VA 
Deerlijk in Uzien Vlaams Parlements-
lid Koen Daniëls voor een zeer 
interessante gespreksavond rond 
onderwijs. We danken N-VA Anzegem 
en N-VA Zwevegem voor de samen-
werking.

Bestuur N-VA Deerlijk breidt uit
Zondag 20 maart kozen de leden van N-VA Deerlijk uittredend voorzitter 
Chantal Depaemelaere opnieuw tot voorzitter van onze afdeling. 
Het lokale N-VA-bestuur telt nu 11 leden. 

Chantal Depaemelaere: “Met deze uitgebreide ploeg wil N-VA Deer-
lijk zich met veel enthousiasme politiek en sociaal blijven engageren in 
onze gemeente. We zetten ons werk in de gemeenteraad dan ook graag 
constructief en waakzaam verder. In Deerlijk willen we geen kloof tussen 
politiek en burgers. Dat kan door correcte en transparante informatie 
te geven en door te luisteren naar elkaar in wederzijds respect.”

Theo Francken komt naar Deerlijk!

Op dinsdag 6 september 2022 verwelkomen we om 20 uur Kamerlid Theo Francken 
in cultuurcentrum D’Iefte. Hij komt er zijn politiek verhaal brengen en zal jullie vragen 
beantwoorden. Noteer deze niet te missen afspraak alvast in je agenda.

Inschrijven via deerlijk@n-va.be of 0476 68 93 50.
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Carpoolparking Deerlijk breidt uit dankzij tussenkomst N-VA
De ruimte op de bestaande carpoolparking langs de 
Vichtesteenweg in Deerlijk is te beperkt. Het Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV) plant daarom een studie over de 
ontwikkeling van extra carpoolparking. Dat wist Vlaams 
volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) ons te  
vertellen na een antwoord op een parlementaire vraag aan 
de minister van Mobiliteit. 
 
Bestuurslid Frieda Dejager reageert tevreden: “Met onze 
lokale afdeling zijn wij al langer vragende partij om de 
bestaande carpoolparking in de omgeving van het op- en 
afrittencomplex uit te breiden. Het is bijzonder fijn dat er 
dankzij de Vlaamse overheid binnenkort extra parking komt 
in onze gemeente om te carpoolen”.

Frieda Dejager, bestuurslid

N-VA vraagt meer  
aandacht voor onze  
trage wegen
Op verschillende gemeenteraden riep de N-VA het ge-
meentebestuur nogmaals op om de trage wegen goed 
te onderhouden. Filip Terryn: “Wij krijgen regelmatig 
klachten van buurtbewoners dat de trage wegen er 
heel slecht bijliggen. Ze staan onder water, zijn  
moeilijk bewandelbaar, moeilijk te bereiken.”

Het Olekenboshofpad en het weggetje naar VBS Belgiek 
staan regelmatig onder water. De N-VA vraagt meer 
onderhoud. 

De carpoolparking langst 
de Vichtesteenweg breidt 

binnenkort uit.

Gedenkplaat Hugo Verriest blijft behouden
De N-VA vroeg op de gemeenteraad om de arduinen gedenkplaat die verwijst naar het geboorte-
huis van priester Hugo Verriest te integreren in het nieuwe bouwproject dat in de Hoogstraat zal 
verrijzen. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd.

“Het is uit erkenning voor Hugo Verriest, een van de Deerlijkse drie grote dichters, dat we deze 
arduinen gedenkplaat willen behouden en dat deze ongeschonden duidelijk zichtbaar moet  
blijven  in het nieuwe bouwproject”, aldus raadslid Filip Terryn.

Naar aanleiding van de onthullingen van de  
gedenkplaten van Luuk Gruwez en Leon Defraeye, 
deed N-VA Deerlijk het voorstel om alle gedenk- 
platen in onze gemeente op te nemen in de  
omgevingsvergunning. Op die manier kunnen  
ze opnieuw geïntegreerd in een eventuele nieuw-
bouw en gaat ons cultureel erfgoed niet verloren.

Raadslid Filip bij het monument  
van Hugo Verriest aan de kerk. De gedenkplaat.

deerlijk@n-va.be
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N-VA heeft vragen bij fi nanciële haalbaarheid 
Masterplan Sint-Lodewijk
Het Masterplan voor Sint-Lodewijk werd door de gemeenteraad unaniem 
goedgekeurd. Het betreft  hier een groot plan dat verschillende projecten 
bevat. N-VA Deerlijk gaat akkoord met de visie rond dit groot plan, 
maar wil toch meer duidelijkheid over de fi nanciële impact en de prak-
tische realisatie ervan.

Er is momenteel weinig bekend over de betaalbaarheid van het hele 
project. Dat geldt ook voor de specifieke uitvoeringstermijn. Wellicht zal 
het ruimtelijk uitvoeringsplan tot vier keer moeten worden aangepast, 
wat ook een grote kost betekent. 

Nog geen concrete afspraken
Ondertussen zijn er ook nog geen concrete afspraken gemaakt met de 
betrokkenen: wat met de supermarkt, welke nevenactiviteiten zullen er 
in de kerk plaatsvinden, hoe zal het multifunctioneel gebouw gebruikt 
worden en vooral door wie, …

Myriam Reynaert (bestuurslid): “De N-VA kan zich akkoord verklaren 
met de visie op de toekomst voor Sellewie. Maar naast de mooie plannen om 
van te dromen zijn er echter nog heel wat vragen omtrent de praktische 
uitvoering en de financiële haalbaarheid van dit project. Wij gunnen het 
de mensen van Sellewie, maar hopen dat zij niet ontgoocheld zullen zijn 
wanneer later blijkt dat een aantal projecten niet gerealiseerd kunnen 
worden door financiële of praktische redenen.”

In memoriam:
MARC BYTTEBIER

In de eindejaarsperiode overleed 
Marc Byttebier. Marc was raadslid 
voor onze partij en een van de 
pioniers van N-VA Deerlijk. Wij 
bedanken Marc voor zijn jaren-
lange inzet voor onze partij en de 
Deerlijkse politiek met de woorden 
van gemeenteraadslid Filip Terryn.

Marc, 

We kenden elkaar reeds lange tijd. Vanaf 2012 werkten we ook 
samen bij N-VA Deerlijk. Ik heb veel geleerd van jou. Ik heb veel 
te danken aan jou. Samen met de bestuurs- en raadsleden van 
de partij hebben we heel wat gemeenteraden voorbereid, we 
gingen naar activiteiten, zowel in als buiten Deerlijk. Heel vaak 
had je mooie politieke ideeën voor Deerlijk. Je ging ervoor. De 
Deerlijkse politiek was je leven. Tot het niet meer ging omwille 
medische reden. Het was een hele klap en beproeving voor 
jou. Ook voor N-VA Deerlijk was het een verlies. We hebben je 
serieus gemist de afgelopen jaren. Nu moeten we voorgoed 
afscheid nemen. Vergeten zullen we je nooit. 

Bedankt voor alles!

11 juli – Vlaanderen 
viert feest

Naar aanleiding van de Vlaamse feestdag organiseert 
het 11 julicomité en de gemeente Deerlijk een fi etszoek-
tocht op zaterdag 9 juli Deze start tussen 14 en 16 uur 
bij het museum René De Clercq,  Rene De Clercqstraat 
8, en staat in het teken van de herdenking van Hugo 
Verriest, priester-dichter geboren in Deerlijk in 1840 
en overleden in Ingooigem in 1922. De tocht duurt 
ongeveer een uur en bij terugkomst wacht er voor elke 
deelnemer een traktatie.

Uit de projectstudie: een visie op het nieuwe dorpsplein.

www.n-va.be/deerlijk
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Sander Loones
Kamerlid

Axel Ronse
Vlaams Parlementslid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


