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DEERLIJK
Bent u op de hoogte van 
onze standpunten?

Beste Deerlijknaar,

Tijdens de gemeenteraad van 
september vroeg de N-VA om alle 
tussenkomsten en standpunten 
automatisch te laten opnemen in het 
verslag van de gemeenteraad. Ruim 
twee jaar geleden had CD&V beslist 
dat niet meer te doen. 

De tussenkomsten van de meerder-
heidspartij worden wel automatisch 
opgenomen in het verslag, maar de 
oppositie moet heel wat onnodige, 
omslachtige procedures doorlopen 
voordat haar standpunten in het 
verslag komen. Heel erg democra-
tisch lijkt ons dat niet. De beleids-
partij gaat helaas niet mee in onze 
vraag. Daarmee blijven de gemeen-
teraadsverslagen tot nader order 
onvolledig, eenzijdig en argumenta-
tieloos. 

De dupe zijn niet zozeer de raads-
leden zelf – hoewel elke fractie 
het recht heeft om zijn tussenkom-
sten, mening of standpunt te laten 
opnemen in het verslag – maar u, 
de Deerlijkse burgers. Hoe kan u 

namelijk weten welke fractie welk 
standpunt heeft als u daarover niets 
terugvindt in het verslag van de 
gemeenteraad? Temeer omdat het 
voor de oppositie ook niet altijd 
eenvoudig is om haar standpunten 
accuraat in de pers te zien verschij-
nen. Denk maar aan onze mening 
over de platanen in de Vlasstraat.

Als u dus écht wil weten hoe het 
er politiek aan toe gaat in onze 
gemeente, dan is dit huis-aan-huis-
blad wellicht uw beste informatie-
bron. Zo weet u welke voorstellen 
de N-VA tijdens de gemeenteraad 
doet en welke onze standpunten 
zijn. Aarzel ook niet om onze man-
datarissen te contacteren.  Zoals u 
weet, vindt de N-VA luisteren naar 
de burger en naar organisaties heel 
belangrijk.

Met vriendelijke 
groeten,

DENKEN. DURVEN. DOEN. 
En wij gaan door in Deerlijk!

Filip Terryn,
fractievoorzitter N-VA Deerlijkfractievoorzitter N-VA Deerlijkfractievoorzitter N-VA Deerlijk

N-VA: digitaal en informatief
Wil je meer weten over de acties van N-VA Deerlijk?
Zoek je informatie over onze tussenkomsten in de gemeenteraad? 
Bezoek dan onze website: www.n-va.be/deerlijk
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Filip luistert naar u
Filip Terryn luistert elke eerste donderdag van de maand naar uw 
vragen en opmerkingen. U kan bij hem terecht tussen 8.30 uur en 
9.30 uur of na telefonische afspraak.

Filip Terryn - Breestraat 55 - 8540 Deerlijk
T 056 77 40 02 - G 0479 30 52 99

Filip luistert naar u
Filip Terryn luistert elke eerste donderdag van de maand naar uw 
vragen en opmerkingen. U kan bij hem terecht tussen 8.30 uur en 
9.30 uur of na telefonische afspraak.

Filip Terryn - Breestraat 55 - 8540 Deerlijk
T 056 77 40 02 - G 0479 30 52 99

www.n-va.be/deerlijk 

Sophie luistert naar u
Provincieraadslid Sophie Mespreuve luistert naar uw vragen 
en opmerkingen. Maak een telefonische afspraak of mail naar 
sophie.mespreuve@west-vlaanderen.be.

Sophie Mespreuve - Stationsstraat 377 - 8540 Deerlijk
T 0496 99 27 62

deerlijk@n-va.be

Het college heeft beslist een studie uit te 
voeren over de nood aan parkeerplaatsen 
in de Stationsstraat, tussen de N36 en de 
Kleine Tapuitstraat. N-VA Deerlijk stelt 
zich vragen over de onnodige kosten van 
deze studie. Het lijkt ons namelijk sterk 
dat die met een andere conclusie zal ko-
men als het volgende: ‘er is een parkeer-
probleem in deze straat’.

De voorgrond van de vroegere buurtwinkel op de Belgiek 
wordt veel gebruikt als parking. De N-VA wil deze grond 
behouden, terwijl  het college die wil verkopen. Dit is 
eigenlijk parkeerplaatsen verkopen. Tijdens schooldagen 
worden deze plaatsen gebruikt om tijdelijk te parkeren 
wanneer ouders hun kind naar de school brengen. Ook bij 
andere activiteiten op de Belgiek wordt hier veel gebruikt 
van gemaakt.

De N-VA  vraagt dat het gemeentebestuur nadenkt  over de aankoop  
van de vroegere buurtwinkel en de woning op de Belgiek. Naast de 
maandelijkse kaarting van de senioren in het Kelderke Gods, (die nu 
dreigen verloren te gaan) kunnen nog andere activiteiten doorgaan. 
We denken daarbij aan keramiekatelier TERRA, dat al een hele tijd 
op zoek is naar ruimte, aan een gemeentelijke kinderopvang of aan 
het mobiel dienstencentrum.

VERKOOP PARKEERRUIMTE 
NIET!

Tijdens de gemeenteraad van juli deed N-VA 
Deerlijk enkele voorstellen om de wijk Belgiek 
verder te ontwikkelen. Ondanks het gunstige 
advies van de mobiliteitsstudie in verband met de 
winkelontwikkeling nabij het kruispunt, is het de 
gemeente die een beslissing zal nemen. Deze keuze 
moet  gebaseerd zijn op een goede ruimtelijke orde. 
Omdat winkelontwikkeling extra verkeer met zich 
zal meebrengen, vindt de N-VA dat de optie woon-
ontwikkeling moet worden bekeken.

Nu het voetbalveld op 
de Belgiek zal verdwij-
nen, wil de N-VA  bij de 
nieuwe verkaveling een 
speelpleintje creëren. Er is 
al lang vraag naar een plaats op de Belgiek waar de 
kinderen kunnen voetballen en spelen tijdens hun 
vrije tijd. Dankzij de N-VA zou het speelpleintje 
achter school buiten de schooluren gebruikt kunnen 
worden om te ravotten.

N-VA WIL BELGIEK
verder ONTWIKKELEN

PARKING in de 
STATIONSSTRAAT

Hoewel we hier in de gemeente-
raad regelmatig voor gewaar-
schuwd hebben, betreurt de 
N-VA het dat de Deerlijkse 
dienst 100 nu toch verdwijnt. 
Hopelijk komt de dienstverle-
ning aan zij die dat het meest 
dringend nodig hebben op die 
manier niet in het gedrang.

DIENST 100
DEERLIJK 
VERDWIJNT

SPEELPLEINTJESPEELPLEINTJESPEELPLEINTJE
op de Belgiekde Belgiekde Belgiek

Wat de N-VA betreft moeten de platanen 
in de Vlasstraat niet worden gerooid. 
Zolang de bomen niet ziek zijn, mag deze 
mooie  straat van Deerlijk zijn platanen 
behouden.

Groen en bomen fleuren het straatbeeld in de gemeente op. Het is belangrijk de 
juiste boom op de juiste locatie te planten. Over welke boom op welke plaats moet 
worden geplant, moeten mensen met kennis van zaken beslissen. In een straat, 
een laan of een park zal telkens een andere soort boom beter tot zijn recht komen. 
Het belangrijkste is dat de bomen goed en regelmatig onderhouden worden. Een 
gepaste snoeibeurt is op zijn plaats en tijdens de herfst kunnen bladcontainers 
geplaatst worden.

BOMEN IN HET
STRAATBEELD

De N-VA wil een moderne, slagvaardige en klant-
vriendelijke overheid. Te veel bestuursniveaus en 
organisaties lopen elkaar voor de voeten en kosten de 
belastingbetaler handenvol geld. Daarom wil de N-VA 
ook het provinciale bestuursniveau stevig hervormen. 

Is het werkelijk nodig om een extra niveau te hebben 
tussen de gemeentebesturen en de Vlaamse overheid? 
Begrijp ons niet verkeerd, de provinciale diensten en 
ambtenaren verrichten op veel domeinen schitterend 
werk. Daar willen we zeker geen afbreuk aan doen. 
Maar die taken kunnen ook aangestuurd worden door 
enerzijds het Vlaams Parlement anderzijds de gemeen-
tebesturen. 

BEVOEGDHEDEN PROVINCIE HERSCHIKT
Op vraag van de bevoegde minister Liesbeth Homans 
(N-VA) heeft de Vlaamse Regering een aantal maatrege-
len goedgekeurd die de provincies moeten afslanken. De 
provinciebesturen zullen zich hoofdzakelijk alleen nog 
met zaken zoals economie, toerisme en landbouw bezig-
houden. Het heffen van belastingen wordt ingeperkt en 
de provincies trekken zich terug uit de intercommunales. 
Onder meer cultuur en welzijn verhuizen naar andere 
beleidsniveaus. Bij de volgende provincieraadsverkie-
zingen in 2018 wordt ook het aantal provincieraadsleden 
gehalveerd (van 72 naar 35). 

Via het Provinciefonds werd de provincie al gedwongen 
een besparing van 5 miljoen euro door te voeren. De pro-
vinciale bestuurspartijen schreeuwden moord en brand, 
maar in plaats van de tering naar de nering te zetten, 
geeft de West-Vlaamse coalitie steeds meer geld uit voor 
‘provinciale visibiliteit’. Reclame (met belastinggeld) om 
zichzelf in stand te houden?

Volgens de N-VA is het de eerste taak van de politici om 
het land en de bevolking efficiënt en zuinig te 
besturen. In de Vlaamse en de federale regering 
doet onze partij dat ook. De provincie mag 
volgens de N-VA niet achterblijven in die 
efficiëntie-oefening.

Afslanking provincies: op naar 
een effi ciënter en zuiniger bestuur

Tijl Waelput Tijl Waelput en Peter De Roo houden de vinger 

aan de pols van de provincie.aan de pols van de provincie.

De provinciebesturen zullen zich 
hoofdzakelijk alleen nog met 
zaken zoals economie, toerisme 
en landbouw bezighouden. 
- Tijl Waelput, provincieraadslid

Volgens de N-VA is het de eerste taak van de politici om 
het land en de bevolking efficiënt en zuinig te 
besturen. In de Vlaamse en de federale regering 
doet onze partij dat ook. De provincie mag 

Activiteiten mogelijk in vroegere buurtwinkel?
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten 
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:
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