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Beste inwoner

Vanuit een positieve maar waakzame 
oppositie in de gemeenteraad werkt 
N-VA Deerlijk mee aan de toekomst van 
onze gemeente. Niet alleen via dit huis-
aan-huisblad, maar ook via Facebook en 
onze website www.n-va.be/deerlijk blijft 
u op de hoogte van onze lokale werking.

Uw mening als inwoner staat bij ons  
centraal, zodat we stapsgewijs vorm 
kunnen geven aan een gemeente waar 
het voor iedereen nog aangenamer  
wonen is. Bel ons gerust, wij komen 
zeker naar uw verhaal luisteren. 

Speerpunten uit ons programma zijn 
verder ook het ijveren voor een voltijds 
ambtenaar lokale economie, het  
bevorderen van mobiliteit en verkeers- 
veiligheid en het opwaarderen van  
het Gaverdomein tot een bruisende, 
gezinsvriendelijke site.

Ondertussen blijven wij ook de nationale 
politiek op de voet volgen. Eens te meer 
blijkt hoe moeilijk het is om federaal 
de optelsom te maken van de twee 
democratieën in België. Confederalisme 
is de oplossing, voor Vlaanderen én voor 
Wallonië. Vlaanderen zelf kan ondertus-
sen wel al rekenen op een slagkrachtige 
nieuwe regering. We kijken uit naar wat 
die allemaal zal verwezenlijken. 

Intussen wensen wij u allen nog 
een aangename herfst en gezellige  
winteravonden.

Met vriendelijke groeten

Chantal Depaemelaere
Voorzitter N-VA Deerlijk 
0476 68 93 50

Jonge mensen bij N-VA Deerlijk
Wist u dat N-VA Deerlijk ook veel belang hecht aan de stem van de 
jongere generaties? Maak kennis met onze jonge bestuursleden:

Robbe Cognie
•  20 jaar
•  Zoon van Jan Cognie en Katleen Terryn
•  Student politieke wetenschappen UGent
•  Stagiair bij Vlaams Parlementslid  

Axel Ronse
•  Lid van praesidium Jong N-VA UGent
•  Bestuurslid van Jong N-VA regio Waregem

•  Hobby’s: accordeon en 
toneel

•  Interesses: politiek, 
geschiedenis en cultuur

Nele Goemaere
•  33 jaar
•  Gehuwd met Youri Putman en mama 

van June
•  Intern accountmanager bij Albo/eSafe
•  Gewezen Belgisch kampioen  

zwemmen
•  Tweemalig Sportvrouw van het Jaar

•  Hobby: reizen

Ruim een half miljoen euro extra voor 
Deerlijk dankzij Vlaamse Regering
De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal  
1,33 miljard euro extra om te investeren in hun gemeente. Voor Deerlijk  
betekent dat concreet 517 341 euro.

De extra middelen zijn het gevolg van het nieuwe 
Vlaamse regeerakkoord. De Vlaamse overheid neemt 
de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ 
voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over 
én geeft de gemeenten extra budget voor hun open 
ruimte. Naast die bijkomende financiering blijft ook 
het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron 
voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk 
jaar met 3,5 procent groeien. 

Goed voor Deerlijk, goed voor Vlaanderen
De nieuwe Vlaamse Regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven, zodat 
ze de komende jaren volop blijven investeren. “Met dit geld kunnen we onze gemeente 
écht beter maken. De N-VA wil dat Deerlijk met de bijkomende Vlaamse financiering 
investeert in mobiliteit, parking en fietspaden, voldoende infrastructuur voor de socio- 
culturele verenigingen en een Gaverdomein waarvan elke inwoner volop kan genieten”, 
aldus voorzitter Chantal Depaemelaere. 
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Toekomstperspectief 
voor Gaverkasteel  
N-VA Deerlijk streeft al jaren 
naar een oplossing voor de 
uitbating van het Gaverkasteel. 
De gemeente kwam nu met de 
uitbaatster overeen dat ze op 
14 november het restaurant zou 
verlaten. Als compensatie voor 
de gedane renovatiewerken 
en investeringen ontvangt ze 
325 000 euro. Wij hopen dat 
het domein Gaverkasteel een 
prachtige toekomst wacht en 
dat elke bewoner er volop zal 
kunnen genieten.

Nieuwe brandweerkazerne opent op 31 januari  
De N-VA rekent op een goede verstandhouding tussen de brand-
weer en de gemeente. De veiligheid van de inwoners staat voor 
ons op de eerste plaats. Daarom moet er voldoende personeel 
zijn om de brandweerwagens te bemannen. Bovendien moeten 
we het evenwicht bewaren tussen voldoende middelen beschik-
baar stellen en onnodige uitgaven vermijden. De nieuwe kazerne 
is alvast een opsteker voor onze brandweer. In afwachting van 
een nieuwe bestemming kan de oude site gebruikt worden voor 
allerhande evenementen.

  De oude site van de brandweer kan voorlopig voor 
verschillende evenementen gebruikt worden. 

  Het Gaverkasteel kijkt uit naar 
een nieuwe uitbater.

Nood aan globaal mobiliteitsplan voor Deerlijk
N-VA Deerlijk wil dat de gemeente snel werk maakt van een globaal mobiliteitsplan met visie. 

Oplossing voor Sint-Amandusstraat
Ook voor de parkeerproblemen in onder meer de Sint-Amandusstraat vragen we dringend een oplossing. De bewoners moeten er 
steeds verder in zijstraten gaan parkeren en geparkeerde auto’s worden beschadigd door het aan- en afrijdend verkeer bij de school. 
Ouders die hun kinderen afhalen, parkeren op het voetpad, parkeren dubbel en blokkeren opritten en toegangswegen. Bovendien 
brengt de toename van appartementsgebouwen nog meer verkeersproblemen met zich mee. 

De bewoners roepen de gemeente op om voldoende veilige parkeerplaatsen te voorzien en het gebruik van de vernieuwde parking in 
de Guido Gezellelaan nog meer te stimuleren. Wie toch fout parkeert, moet bestraft worden.

Daarbij denken we onder meer aan:
• verkeersstromen met eenrichtingsverkeer
•  betere fietspaden of suggestiestroken, bijvoorbeeld in de Guido Gezellestraat
• extra parkeergelegenheid achter het gemeentehuis

Uw vertegenwoordigers 
in de gemeenteraad

Nieuws uit de  
gemeenteraad

Dirk Demeurie
dirk.demeurie@n-va.be
0475 98 22 68

Sophie  
Mespreuve
sophie.mespreuve@n-va.be
0496 99 27 62

Filip Terryn
filip.terryn@n-va.be
0479 30 52 99
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N-VA vraagt steun voor MUG-Heli
N-VA Deerlijk wil CD&V herinneren aan haar verkiezingsbelofte om geld vrij te maken voor de  
MUG-Heli. De MUG-Heli redt jaarlijks tientallen levens en is dat geld meer dan waard.

Gemiddeld 40 levens per jaar
Sinds 1986 wordt de MUG-Helikopter ononderbroken uitgebaat door het Instituut voor 
Medische Dringende Hulpverlening te Brugge en dat op zelfstandige basis. De dienst 
is zeven dagen per week beschikbaar en redt jaarlijks gemiddeld 40 levens. Wie zich in 
een noodsituatie bevindt, moet bellen naar het nummer 112. Op basis van de informatie 
van de beller – locatie, soort ongeval, aantal gewonden … – wordt gekeken welke MUG-
dienst er het snelst ter plaatse kan komen. 

Dankzij bijdrages van onder meer de provincie, verschillende West-Vlaamse gemeenten 
en andere sponsors kan de MUG-Helikopter zijn levensreddende werk blijven doen.  
De N-VA hoopt dat ook onze gemeente het project financieel steunt en de belofte  
waarmaakt om per inwoner 0,13 euro vrij te maken.

  De MUG-Heli redt jaarlijks tientallen 
mensenlevens en is de steun van onze 
gemeente dus zeker waard.

Wist je dat …
•  onze gemeente acht eremandatarissen in de bloemetjes zette, waaronder 

ereraadslid Rita Joseph en eregemeenteraadslid Marc Byttebier? Wij danken 
Rita en Marc voor hun jarenlange inzet voor Deerlijk en voor de partij!

•  de N-VA met Mieke Ottevaere ook in het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) een  
vertegenwoordiger heeft? Dat comité staat onder meer in voor de individuele opvolging van in-
woners in een kwetsbare situatie. Het buigt zich over zaken zoals leeflonen, budgetbeheer, wonen, 
thuiszorg, de karwei- en poetsdienst, maaltijdbezorging … Hebt u vragen over de werking van 
het BCSD? Neem dan gerust contact op met Mieke: mieke.ottevaere@n-va.be of 0474 57 84 13. 

Mieke Ottevaere, uw vertegenwoordiger in het bijzonder comité voor de sociale dienst.  

•  Deerlijk een vijftiental leegstaande bedrijfsruimten 
telt? N-VA Deerlijk wil erop toezien dat die panden in de 
toekomst een weloverwogen bestemming krijgen.

•  er volgens N-VA Deerlijk nu wel genoeg appartementen 
zijn in de gemeente?

•  er dit najaar nog een aanbesteding komt voor de her- 
aanleg van het kruispunt Belgiek? N-VA Deerlijk volgt 
dit dossier al jaren op en zorgde voor een doorbraak.

•  de vijver van het Gaverdomein stilaan dichtslibt, met 
vissterfte tot gevolg? N-VA Deerlijk vraagt dringend om 
actie.

  Rita Joseph en Marc Byttebier mogen 
zich voortaan ereraadslid noemen.

•  de dorpskern van Sint-Lodewijk hinder blijft onder-
vinden van zwaar verkeer? Op vraag van de N-VA 
zal de gemeente camera’s aankopen om dat zwaar 
vervoer uit de dorpskern te weren.

  De gemeente 
investeert in 
camera’s om 
zwaar verkeer 
uit de dorps- 
kernen te weren.

•  N-VA Deerlijk de uitbreidingswerken aan De Kim en 
De Beuk steunt? De werken kosten 5,9 miljoen euro, 
maar worden voor 70 procent gesubsidieerd.

  De toekomst ziet er mooi uit voor De Kim en De Beuk.
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


