
JUNI 2020, NR. 1     I     V.U.: CHANTAL DEPAEMELAERE, OLEKENBOSSTRAAT 164, 8540 DEERLIJK

Deerlijk
www.n-va.be/deerlijkdeerlijk@n-va.be N-VA Deerlijk

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 11 juni. 

Robbe Cognie verkozen tot praeses Jong N-VA UGent (p.3)Nieuw uit de gemeenteraad (p.2)

N-VA Deerlijk stelt zich constructief op om de coronacrisis te bestrijden en de handen in elkaar te slaan.

Beste inwoner
Een onzichtbare vijand heeft het land en de wereld dooreen 
geschud. We leven mee met iedereen die op een of andere 
manier door deze crisis getroffen is. Laten we waakzaam 
blijven, maar vertrouwen hebben in het gezond verstand van 
de burger en de veerkracht van onze samenleving.

Onze oprechte dank
De oprechte appreciatie voor de mensen in de zorgsector 
blijft. Zij die in moeilijke omstandigheden doorgewerkt  
hebben, verdienen applaus en ons grootste respect. Op het 
einde van het schooljaar gaat onze dank en steun toch ook 
speciaal naar het onderwijzend personeel. De scholen bleven 
opvang bieden, afstandsonderwijs organiseren en nieuwe 
leerstof geven. We denken ook aan de veiligheidsdiensten, 
voedingssector, afvalsector. Kortom, alle inwoners die het 
beste van zichzelf gaven tijdens deze uitzonderlijke periode.

Stevige financiële buffer
De economische impact van de coronacrisis zal gigantisch 
zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat de Vlaamse regering de 
economische gevolgen zo goed mogelijk zal opvangen. De 
toestand van een land wordt uiteindelijk bepaald door onze 
economie. De Vlaamse begroting is gelukkig structureel  
gezond. Daardoor hebben we een stevige buffer om deze 
crisis het hoofd te bieden.

Als N-VA-voorzitter wens ik de gemeente Deerlijk te bedan-
ken voor de goede zorgen voor onze gemeente. Wij willen 
hier constructief aan meewerken. Met een vernieuwd en 
eensgezind bestuur zetten wij onze lokale werking dan ook 
met veel enthousiasme verder. Ik wens 
jullie alvast een prettig zomerverlof toe!

Chantal Depaemelaere
Voorzitter N-VA Deerlijk



deerlijk@n-va.be

Hang de Vlaamse Leeuw uit op 11 juli!
Door de coronamaatregelen kunnen de traditionele 11 juli-vieringen niet  
doorgaan. Hang daarom uw Vlaamse Leeuw uit aan jullie huizen om Deerlijk 
maximaal te bevlaggen!

Nieuws uit de gemeenteraad ...
N-VA Deerlijk blijft op een constructieve manier oppositie voeren, in het belang van de gemeente en haar inwoners.  
Ontdek hier enkele tussenkomsten van de N-VA op de gemeenteraad.

•  N-VA Deerlijk stelde voor om ieder huis in onze gemeente van een reflecterend huisnummer te voor-
zien. De zichtbaarheid van een huisnummer is namelijk zeer belangrijk voor de hulpdiensten, de post 
en andere dienstverleners. Bij levensbedreigende situaties telt elke minuut. Hulpverleners ondervinden 
maar al te vaak moeilijkheden bij het vinden van een huisnummer, zeker ’s nachts of bij regenweer. Het 
gemeentebestuur was dit voorstel genegen en onderzoekt de mogelijkheid. We volgen de situatie op.

•  Het schepencollege communiceerde begin dit jaar de verhuizing van het gemeentedepot van de site 
aan de N36 naar de gebouwen van het voormalige Movelta. De N-VA is voorstander om de site van het 
het oude gemeentedepot te integreren in het Gaverdomein. Veel Deerlijkse verenigingen zijn nog op 
zoek naar een nieuw lokaal en het oude depot ligt in het verlengde van het Gaverdomein.

•  N-VA Deerlijk wil een toekomstvisie voor onze sportinfrastructuur. Ons N-VA-gemeenteraadslid 
Filip riep op om in de Gaverhal een multifunctionele vloer aan te leggen aangezien de accommodatie 
vaak gebruikt wordt voor niet-sportactiviteiten. Bovendien informeerde Filip ook of het mogelijk is om 
een derde sportbeuk te voorzien voor sporters.

•  N-VA vraagt het gemeentebestuur om duidelijkheid te scheppen over de ligging van de sportvelden. 
Blijven ze in het centrum of verhuizen ze toch? Er kunnen enkel maar efficiënte investeringen plaats-
vinden bij een duidelijk plan. Een optie is de aanleg van kunstgras, in navolging van onze buurge-
meenten.

•  Naar aanleiding van de aanhoudende droogte, roept N-VA Deerlijk het gemeentebestuur op om een 
hemelwaterplan op te maken. Er moet dringend actie ondernomen worden om water te bufferen en op 
te slaan. Water bij grondwerken rechtstreeks in de riolering loodsen kan absoluut niet. Er is nood aan 
een doordacht plan waarbij waterbuffers worden voorzien en stuwen worden geplaatst. Op die manier 
wordt het water langer vastgehouden en is het beschikbaar voor land- en tuinbouw.

Wil je meer weten? Meer info en tussenkomsten vind je op onze website www.deerlijk.n-va.be.

Filip Terryn
• Gemeenteraadslid
• filip.terryn@n-va.be
• 0479 30 52 99
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Bestuurslid Robbe Cognie verkozen tot praeses van Jong N-VA UGent 
Midden mei 2020 werd ons bestuurslid Robbe Cognie verkozen tot praeses van Jong N-VA UGent. Robbe is 21 jaar en studeert 
politieke wetenschappen aan de UGent.

“Ik ben zeer blij met het vertrouwen van onze leden. Voor mij is het belangrijk dat er naast de politieke activiteiten ook voldoende 
aandacht is voor vriendschap. We hebben een pak actieve en energieke leden, de ideale mix om er een fantastisch academiejaar van te 
maken.”

Geïnteresseerde studenten kunnen Jong N-VA UGent terugvinden op Facebook of contact opnemen met Robbe.

We vergeten onze lokale  
handelaars en verenigingen niet
 Onze lokale ondernemers zijn misschien wel de grootste slachtoffers 
van de coronacrisis. N-VA Deerlijk laat hen niet in de kou staan.

•  Dagvergoedingen en hinderpremies door de Vlaamse regering
•  Constructieve medewerking aan coronaplan van de meerderheid
•  Erkenning van het belang van adviesorganen
•  We juichten de actie ‘Koop lokaal, koop bij mij’ toe
•  Sport-, jeugd- en cultuurverenigingen ontvingen in totaal meer 

dan 130.000 euro subsidies van de Vlaamse overheid

Vergaderen vanuit ‘ons kot’

 Onze voorzitter Chantal met bestuursleden Robbe, Els, Erika, 
Frieda, Myriam en gemeenteraadslid Filip

Word lid van de N-VA
Wilt u net als meer dan 45.000 andere Vlamingen deel uitmaken van de grootste 
partij van het land? Word dan nu lid van de N-VA. Als lid geeft u mee vorm aan 
de Kracht van Verandering. Bovendien bent u bij de N-VA in een partij die haar 
principes en haar kiezers vooropstelt. Onze doelstelling is altijd dezelfde:  
vooruitgang voor Vlaanderen.

Is vooruitgang voor Vlaanderen ook uw doelstelling? Blijf dan niet aan de kant 
staan en beken kleur. Word lid van de N-VA.

Lidnummer: 1311 195 1306

Beheer uw gegevens op mijn.n-va.be

Bart De Wever
Antwerpen

LIDKAART 2020

www.n-va.be/word-lid

Robbe Cognie
• Jong N-VA
• robbe.cognie@n-va.be 
• 0471 79 33 39
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht

014229


