
Wat een topavond met Theo Francken! 
Op dinsdag 6 september kwam Kamerlid Theo Francken op bezoek naar Deerlijk en het was een succes! 
Veel aanwezigen, veel interesse en fijne babbels!

Traject 2024: kom erbij!
Met ons bestuur zijn we gestart met de denkoefe-
ning over de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. 
We zijn volop bezig met ons ‘Traject 2024’. 

Zin om mee uw schouders hieronder te zetten? 
Contacteer dan zeker iemand van ons bestuur of 
deerlijk@n-va.be .

N-VA Deerlijk wenst 
u fi jne feesten!

Deerlijk
www.n-va.be/deerlijkdeerlijk@n-va.be N-VA Deerlijk
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Het centrumpark: 
bezorgdheden 
N-VA Deerlijk vindt de plannen voor 
het centrumpark die voorliggen heel 
mooie plannen en deze zullen zeker 
een meerwaarde zijn voor de gemeente 
Deerlijk. Toch zijn er nog enkele  
bezorgdheden.

We hebben in het verleden steeds onze 
bezorgdheid gedeeld omtrent het ver-
dwijnen van de 29 parkeerplaatsen in de 
Harelbekestraat. De handelaars uit het 
centrum uiten terecht hun bezorgdheid.

Gemeenteraad van juli 2022: 
3 suggesties
Na overleg met de handelaars deden wij 
vanuit het N-VA-bestuur op de gemeen-
teraad van juli een aantal suggesties/
voorwaarden: 

•    De uitbreiding van langparkeren ach-
ter het gemeentehuis

•    Het voorzien van extra shop-en 
go-plaatsen en dit in overleg met de 
handelaars

•    We dringen erop aan dat de hierboven 
vermelde punten gerealiseerd worden 
vooraleer de huidige parking gesloten 
wordt

Onze fractie heeft voor gestemd nadat er 
op onze vraag garanties kwamen van de 
meerderheid dat er rekening zal gehou-
den worden met de opgesomde voor-
waarden en dit in blijvend overleg met de 
handelaars.

Gemeenteraad van oktober 2022: 
geen overleg met handelaars
Op de gemeenteraad van oktober bleek 
echter dat het overleg met de handelaars 
niet nageleefd werd. Wij vinden dit 
bijzonder spijtig dat onze handelaars niet 
geraadpleegd noch geïnformeerd werden 
door het gemeentebestuur. 

Filip Terryn,  
gemeenteraadslid 

Interessant bericht uit de regio
Belevingsmuseum 1302 in Kortrijk
Op zondag 10 juli vond de officiële opening plaats van het belevingsmuseum 
Kortrijk 1302, de nieuwe museale bestemming van de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
in Kortrijk. “Het is geen 
klassieke opstelling, maar 
wel een virtuele en multi-
mediale beleving.  
De focus ligt op het epische 
verhaal van de Gulden-
sporenslag in 1302”, vertelt 
Axel Ronse, Kortrijks sche-
pen van Cultuur. 

“We toveren de Onze-Lie-
ve-Vrouwkerk met haar 
iconische Gravenkapel om 
tot een prachtige museale 
opstelling waar we onze 
Vlaamse identiteit in al 
haar facetten benaderen. 
Daarbij vertellen we het 
verhaal van het Graafschap 
Vlaanderen en dompelen 
we de bezoekers onder in 
de sfeer van de Guldenspo-
renslag.”

Extra middelen voor 
Deerlijk dankzij de 
Vlaamse Regering
In haar Septemberverklaring trok de 
Vlaamse Regering extra middelen uit om 
de lokale besturen te helpen de oplopende 
personeels- en energiekosten te betalen. 
Voor 2023 gaat het om 93,5 miljoen euro 
extra. Dat loopt in 2024 verder op tot meer 
dan 123 miljoen euro en in 2025 tot net 
geen 150 miljoen euro.

DEERLIJK ONTVANGT IN TOTAAL 
316.660 EURO EXTRA:

81.106 in 2023
106.991 in 2024
128.562 in 2025

Door deze extra middelen krijgt Deerlijk 
wat meer ademruimte voor de investerin-
gen ten voordele van de Deerlijknaren. Wij 
zullen toezien dat de gelden goed worden 
besteed! Het nieuwe belevingsmuseum is elke dag open 

van 10 tot 17 uur en is gratis toegankelijk. 

deerlijk@n-va.be
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Herdenking 100-jarige overlijden van Hugo Verriest 
(°Deerlijk 1840 - +Ingooigem 1922)

Initiatiefnemer en bezieler van deze herdenking is Luk Schelfh out. Hij werd 
hierbij geholpen door onder andere Bernard Verschuere, voorzitter van de 
Deerlijkse cultuurraad, en Patrick Ravelingien.

Samen met een werkgroep bestaande uit verenigingen en personen uit de ver-
schillende dorpen en steden (Ingooigem, Koksijde, Roeselare, Wakken…) waar 
Verriest actief was of waar een standbeeld staat, werden tijdens het voorbije 
jaar talrijke activiteiten georganiseerd: fietszoek-
tocht, stadswandeling, voordrachten, uitgifte van 
een bloemlezing met gedichten van Hugo Verriest 
en een tentoonstelling. Deze tentoonstelling werd 
samengesteld door Luk Schelfhout en omvatte 46 
panelen die een overzicht gaven van het leven van de 
priester, de herdenkingen en de vele getuigenissen 
uit de voorbije 100 jaar.

Jan Jambon was erbij
Op 27 oktober 2022, exact 100 jaar na het overlijden 
van Hugo Verriest, werd als eerbetoon een plech-
tigheid gehouden te Ingooigem met een misviering 
en een toespraak bij het praalgraf van de geliefde 
“pastoor van te lande” door Jan Jambon.

N-VA Deerlijk was alvast onder de indruk!

Yngvild Ingels wil geweld tegen politie aanpakken
De laatste jaren is er een stijgende trend van geweld tegen de politie. De geweld-
plegingen variëren van smaad en beledigingen tot opzettelijke slagen en verwon-
dingen. En ondanks veel beloft es van zowel de minister van Binnenlandse Zaken 
als van de minister van Justitie om het geweld aan te pakken, verandert er in de 
praktijk weinig, merkt West-Vlaams Kamerlid Ynvild Ingels.

Kamerlid Ingels diende daarom zelf een reeks voorstellen in om onze politiemensen 
beter te beschermen. “Zo willen we ervoor zorgen dat het gemakkelijk wordt voor 
het politiepersoneel om geweldsfeiten te registreren en dat hun identiteit anoniem 
blijft bij een eventuele verdere rechtsgang.”

Ongelijke behandeling agenten
Daarnaast wil de N-VA ervoor zorgen dat agenten recht hebben op een kosteloze 
rechtsbijstand bij morele schadegedingen. Vandaag heeft de overheid de mogelijkheid 
om rechtshulp te weigeren aan politiemensen wanneer ze enkel een morele schade-
vergoeding nastreven. “Deze ongelijke behandeling in de wetgeving moet worden ge-
schrapt. Agenten moeten bij een aantasting van zowel hun fysieke als hun psychische 
integriteit zeker zijn dat ze de nodige rechtsbijstand en bescherming krijgen”, besluit 
Yngvild Ingels.

Politieraadslid Filip Terryn vroeg tijdens de politieraad in Deerlijk naar de beloofde 
loonsverhogingen voor de politieambtenaren. “De beloofde vijf procent loonsverho-
ging voorzien voor januari 2023 is uitgesteld. Duidelijke woordbreuk die te betreuren 
is, zeker nu recente voorvallen aantonen hoe gevaarlijk politiewerk is.

Yngvild Ingels

www.n-va.be/deerlijk
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Ondertussen voert Vlaanderen wél beleid

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaar.

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België. De paars-groene regering

heeft zelfs nog geen akkoord over de verlenging

van de twee jongste kerncentrales.

De Vlaming die werkt, spaart of onderneemt 

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen. Maar wie 

niet wil werken, kan in dit land eindeloos een

uitkering blijven trekken. De paars-groene regering 

verhoogde de uitkeringen gigantisch in plaats 

van werk te maken van een échte arbeidsdeal.

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen. Aan de asielpoorten 

is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

veroordeeld tot het betalen van dwangsommen. 

Maar ze blijft er koppig voor kiezen om niets te doen.   

Ook de broodnodige pensioenhervorming is

blijven steken op een non-akkoord.

jarenlang nauwelijks heeft gewerkt, wordt 

daarvoor beloond. Alweer een akkoord op
maat van de PS.

Wie 
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Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen.
is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

Op Belgisch niveau staat alles stil

Moeilijke tijden vragen om moeilijke beslissingen. De N-VA gaat in de Vlaamse Regering
wél de uitdagingen aan. Ook als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.

Zuhal Demir ijvert daadkrachtig voor haalbare

én betaalbare maatregelen. Ze investeert meer

dan een miljard euro in renovatiepremies en 

goedkope leningen om woningen energiezuiniger

te maken. En ze haalt overbodige kosten uit onze

energiefactuur.

Vlaams minister-president Jan Jambon is

de drijvende kracht die knopen doorhakt in 

complexe dossiers, met een vaste blik op de

toekomst. Een toekomst waarin Vlaanderen

een wereldspeler wordt in innovatie en

ontwikkeling.

Matthias Diependaele waakt onverstoorbaar

over onze centen. Vlaanderen zet als enige regio 

koers naar een begrotingsevenwicht. Matthias

zorgde er ook voor dat mensen met buitenlandse

eigendommen geen recht meer hebben op een

sociale woning.

Om het Vlaamse onderwijs op wereldniveau te

houden, stuurt Ben Weyts bij waar nodig. Met 

aangepaste eindtermen, een taalscreening van 

kleuters en investeringen in infrastructuur en 

digitalisering. Ben geeft de leerkracht de plaats

die hij of zij verdient: vooraan in de klas.


