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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

DEERLIJK
N-VA-kiezers bedankt

Beste Deerlijknaar
De ‘moeder van alle verkiezingen’ ligt ondertussen al enkele 
weken achter ons. De N-VA haalde ondanks de achteruitgang 
een goede score en zit aan het stuur voor het vormen van een 
Vlaamse regering. Samen met u volgen we aandachtig de 
moeizame weg naar de federale regeringsvorming. Wordt het 
een regering zonder meerderheid aan Vlaamse kant of zonder 
meerderheid aan Franstalige kant? 

De N-VA wil de Vlaming het beleid geven waarvoor hij stemt. 
Dan ligt de oplossing voor de hand: confederalisme. Dat 
betekent dat Vlaanderen en Wallonië samen uitmaken welke 
bevoegdheden ze zelf opnemen en welke er het best nationaal 
blijven. Zo kunnen ze hun eigen koers varen, rekening  
houdend met het stemgedrag van hun bevolking.

In Deerlijk komt het politieke reilen en zeilen op kruissnelheid. 
Op onze website leest u maandelijks meer over de gemeente- 
raad en over de inbreng van de N-VA-fractie. Met onze tussen-

komsten en voorstellen willen we vanuit de oppositie bijdragen  
aan een nog beter Deerlijk. Helaas blijft de reactie van de 
meerderheid vaak beperkt tot “We zullen uw opmerking mee-
nemen”. Hopelijk is dat dan niet naar de vergeetput.  
Om u een overzicht te geven van de vragen waarop N-VA 
Deerlijk graag een antwoord zou krijgen van het schepencollege,  
voegden we op onze website een rubriek ‘Wordt vervolgd’ toe.

N-VA Deerlijk en haar culturele poot Ama Cultura (Ic Dien 
Cultuur) kunnen rekenen op een enthousiaste en gedreven 
ploeg. De gespreksavond met Jean-Marie Dedecker was een 
eerste zeer geslaagde activiteit. Binnenkort staan er activiteiten 
op het programma voor 11 juli en ook in de verdere toekomst 
zult u zeker nog van ons horen. Benieuwd naar ons aanbod? 
Volg ons dan op Facebook of via www.n-va.be/deerlijk

Met vriendelijke groeten

Chantal Depaemelaere
Voorzitter
•  ° 1956, Kortrijk
•  Gepensioneerd leerkracht
•  Twee kinderen: Elien en Frederik
• Oma van Roxanne, Linus en Louis
•  Lid van de Cultuurraad Deerlijk
•  Lid van koor Forlana Consort
•  Lid van heemkundige kring De Spinspoele, Vichte
•  chantal.depaemelaere@n-va.be

Veerle Derammelaere
Ondervoorzitter
•  ° 1964, Kortrijk 
•  Gehuwd, zoon Sebastiaan en dochter Elisah
•   Muttie van Nathan, Mona, Cas en Fabian
•  Voorzitter van vzw Fibroveerke als vrijwilliger
•  Genomineerd voor de Krak van Deerlijk in 2012 en 2008 voor inzet als 

vrijwilliger
•  In 2005 genomineerd door de Koning Boudewijnstichting voor ‘De Pluim’ 

voor vrijwillige inzet en lokaal engagement
•  Mantelzorger voor familielid in wzc Deerlijk en voor thuiswonend familielid

Op 11 juli bieden we onze leden en sympathisanten een 
drankje en een hapje aan. Op 12 juli bezorgen we de 
bewoners van het rustoord een aangename namiddag.
Alle info op onze website: www.n-va.be/deerlijk

Vier samen met N-VA Deerlijk 11 juli

Donderdag 31 oktober om 20 uur – OC D’Iefte
Een organisatie van Ama Cultura (Ic Dien) in samenwerking  
met N-VA Deerlijk. Tickets te verkrijgen bij onze bestuursleden, 
in de bib of in café Soeur Sourire.

Prijs: 20 euro in voorverkoop, 25 euro aan de kassa

Freddy De Vadder 
‘for president’



deerlijk@n-va.be

Transparantie en  
openbaarheid van bestuur
Op de gemeenteraad stond de goedkeuring van het 
huishoudelijk reglement voor gemeenteraad en sociaal 
comité op de agenda. De N-VA wil dat er voldoende aan-
dacht blijft gaan naar transparantie en openbaarheid van 
bestuur. De nieuwe werkgroep communicatie kan hier 
volgens ons zeker zijn nut bewijzen. Een suggestie die 
positief onthaald werd door de bevoegde schepen.

Procedurefout dwarsboomt 
plannen voor Barakke en 
Deknudt-Decora
Noch de Vlaamse overheid noch de provincie ontving 
een adviesvraag voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen 
van Barakke en Deknudt-Decora. Er kwam dan ook 
geen advies. Wel kwamen er talrijke bezwaren uit andere 
hoeken. De plannen worden daarom helemaal herbeke-
ken en er volgt een nieuw ontwerp. De gemeenteraad zal 
daarover oordelen en daarna kan de procedure van het 
openbaar onderzoek herbeginnen. Intercommunale  
Leiedal moet de kosten dragen want zij blijkt verant-
woordelijk voor het vergeten van de adviesvraag.

Wijzigt het eenrichtingsverkeer  
in het centrum?
De meerderheid is van plan om 
van de Sint-Rochusstraat een 
eenrichtingsstraat te maken 
en het eenrichtingsverkeer in 
de Nieuwstraat van richting te 
veranderen. Alle verkeer dat van 
Vichte komt, moet dan de ‘korte 
bocht’ nemen om de Sint-Rochus- 
straat in te rijden. Verkeer dat uit 
de Waregemstraat komt, mag de 
Sint-Rochusstraat niet langer  
inrijden. Na een proefperiode 
van twee maanden in de zomer 
komt er een evaluatie.

N-VA Deerlijk pleitte al in haar 
verkiezingsprogramma voor een 
globaal mobiliteits- en veilig-
heidsplan. Een ruime bevraging 
bij de inwoners moet volgens ons 
als basis dienen voor een totaal-
plan van kruispunt De Barakke 

tot aan de Waregemstraat. Op 
ons aandringen zal het gemeen-
tebestuur hopelijk nog vóór de 
wijzigingen de mobiliteitscom-
missie en andere betrokkenen 
raadplegen. Ook Unizo uitte 
ondertussen via een schrijven 
aan de gemeente bezwaren.

Jong N-VA regio Waregem  
viert eerste verjaardag
Jong N-VA regio Waregem – de jongerenafdeling van de 
gemeenten Waregem, Anzegem, Wielsbeke, Oostrozebeke 
en Deerlijk – blaast rond 11 juli een eerste kaarsje uit. De 
afdeling brengt gelijkgezinde jongeren uit onze regio samen 
voor politieke vorming, actie en ontspanning in een vriend-
schappelijke sfeer. Jong N-VA organiseert tal van activiteiten, 
zoals lezingen met prominente N-VA’ers, een bedrijfsbezoek 
aan Brussels Airport en uiteraard de maandelijkse vergade-
ringen met gezellig napraten aan de toog.

Het voorbije jaar groeide de afdeling van regio Waregem 
flink en het bestuur telt ondertussen al meer dan twintig 
leden. Twee daarvan zijn afkomstig uit Deerlijk: Youri  
Putman en Robbe Cognie. Ben je jonger dan 31 en heb je 
ook interesse om mee te doen? Neem dan zeker contact op 
via een van de bestuursleden of via de Facebookpagina.

Nieuws uit de gemeenteraad

Jong N-VA organiseert tal 
van boeiende activiteiten: 
van vergaderingen en 
lezingen tot een bezoek aan 
de luchthaven.

  N-VA Deerlijk wil dat eerst de  
omwonenden hun mening mogen 
geven voor de verkeerssituatie aan 
de Sint-Rochusstraat verandert.

N-VA zet dossier herinrichting  
Belgiek weer op de rails 
Het dossier rond de herinrichting van het Belgiekterrein zat om uiteenlopende  
redenen in het slop. Dankzij de vele inspanningen van gemeenteraadsleden Filip 
Terryn en Dirk Demeurie ondertekende minister Ben Weyts het onteigeningsbesluit. 
Zo komt er eindelijk weer schot in de zaak. Het is nu aan de diensten van Wegen en 
Verkeer om verder te gaan met deze noodzakelijke herinrichting.  De N-VA-gemeenteraadsleden, samen 

met de burgemeester en twee schepenen.
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De duurste volkstuintjes in Europa? 
Jaren geleden kocht de gemeente zeer dure gronden in de  
Tapuitstraat met als droom om er een nieuw voetbalcomplex in 
te richten. De totale prijs van de sportgronden bedroeg 1 267 915 
euro en voor de eerste drie hectaren betaalde de gemeente 660 000 
euro. Op dat terrein zal de gemeente nu volkstuintjes inrichten. 
Er komen 64 volkstuintjes, goed voor een totale oppervlakte van 
9 352 m2. Naast de aankoopprijs is er ook nog een bedrag van 
minstens 106 000 euro nodig voor onder meer verhardingen en 
een tuinhuis.

Het beheer van die volkstuintjes komt in handen van Tuinhier 
Deerlijk. Die organisatie neemt het onderhoud en de coördinatie 
op zich en zal de tuintjes verhuren aan 60 euro per stuk. De  
gemeente ziet het project als een ‘service’ naar de bevolking toe 
en ontvangt zelf geen inkomsten. Vreemd, zeker als je bedenkt 
dat Open Vld – toen nog in de oppositie – vorig jaar sprak over 
‘de duurste volkstuintjes in Europa’. Door nu vanuit de meer-
derheid te pronken met het project neemt de partij een serieuze 
bocht.

European Disability Card in Deerlijk
Personen met een beperking die willen deelnemen aan cultuur, sport of andere vrijetijdsbestedingen hebben 
het niet makkelijk. Om van voordelen te kunnen genieten, moeten ze hun beperking bewijzen. Gelukkig is er 
nu een Europese kaart die dat vergemakkelijkt. Wie de kaart voorlegt, heeft meteen recht op voordelen. N-VA 
Deerlijk wil de kaart ook in onze gemeente introduceren en zo de participatie en ontplooiing van mensen met 
een beperking stimuleren. De bevoegde schepen vond het voorstel zinvol en zal het meenemen naar de Welzijnsraad.

Nieuws uit de gemeenteraad

Wist je dat …
•  ons bestuurslid Robbe Cognie (rechts op 

de foto) lid is van het praesidium van Jong 
N-VA UGent (Ab Actis) voor het academie-
jaar 2019-2020? Proficiat, Robbe!

•  de N-VA-fractie geïnformeerd heeft naar 
een volledige inventaris van voet- en 
kerkwegels om onze ‘trage wegen’ op te 
nemen in een routenetwerk?

•  er langs de Beverenstraat honderden 
duiven een onderkomen vinden? Voor 
wie er straks op zijn terras zit, valt er dus 
misschien een onaangename verrassing 
uit de lucht. Niemand weet waar de 
verwaarloosde duiven vandaan komen, 
maar de gemeenteraad beloofde om het 
probleem op te lossen.

•  de N-VA-fractie er bij de vrachtwagen- 
federatie op aandringt om het  

Shell-tankstation op de Lar in Menen 
prioritair te gebruiken? Zo vermijden we 
verkeershinder op de Vichtesteenweg.

•  de N-VA-fractie vroeg om op het verka-
velde terrein van het vroegere voetbalveld 
Belgiek een doorgang te voorzien van de 
Kleine Klijtstraat naar de vrije basisschool 
Belgiek? Dankzij de N-VA is er dus weer 
een verzorgd pad.

•  N-VA Deerlijk pleit voor beter onder-
houden speelpleintjes op maat van de 
omwonende kinderen? Het gemeente-
bestuur voorziet momenteel 8 000 euro 
voor het onderhoud van de gemeentelijke 
speelpleintjes, maar dat is volgens ons te 
weinig. Bovendien is er naast onderhoud 
ook nood aan aangepaste toestellen voor 
elke leeftijd.

•  Marc Byttebier –  
gemeenteraadslid van 1995  
tot 2016 – en Rita Joseph –  
gemeenteraadslid van 2001 tot 2006 en 
OCMW-raadslid van 2007 tot 2018 – door 
de gemeenteraad werden beloond met de 
titel van eremandataris? Proficiat, Marc 
en Rita, en hartelijk dank voor jullie inzet!

•  Vlaams minister Ben Weyts via Toerisme 
Vlaanderen fors investeert in kwaliteits-
volle toeristische logies in onze provin-
cie? In het totaal gaat er 729 136 euro 
naar 24 West-Vlaamse logiesuitbaters. In 
onze gemeente ontving vakantiewoning 
Hof te Voorde 3 730 euro.

•   Vlaams minister Philippe Muyters 
1,728 miljoen euro investeert om 114 
schoolspeelplaatsen avontuurlijker en 
beweegvriendelijker te maken? Daardoor 
krijgt de vrije basisschool in Sint-Lodewijk 
14 960,79 euro.

  Het speelpleintje in de Marie 
de Plothostraat is dringend 
toe aan een opknapbeurt.
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Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Sander Loones
Yngvild Ingels
Björn Anseeuw

Bert Maertens
Maaike De Vreese
Axel Ronse
Wilfried Vandaele
Cathy Coudyser

Uw N-VA-verkozenen uit West-Vlaanderen:

Vlaams Parlement Kamer Europa
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Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.


