
‘Integreer site oude gemeentedepot in Gaverdomein’
N-VA Deerlijk riep vorig jaar op om de site van het oude gemeentedepot niet te verkopen. Raadslid Filip Terryn bracht recent op 
de gemeenteraad die boodschap nog eens: “Wij willen die site integreren in het Gaverdomein.”

Ondervoorzitter Robbe herverkozen als praeses Jong N-VA UGent
De ondervoorzitter van N-VA Deerlijk Robbe Cognie is herverkozen als praeses van Jong 
N-VA UGent. Het is voor de tweede keer dat Robbe tot voorzitter van de Gentse Jong N-VA-
studenten vereniging verkozen wordt. 

Het voorbije jaar was Robbe al praeses van de studentenvereniging van Jong N-VA in Gent. 
Hij studeert af als politicoloog, maar besloot om het studentenleven nog geen gedag te zeggen 
en nog een jaartje bij te studeren. “Corona had ook een enorme impact op het studentenleven. 
Ik kijk er hard naar uit om volgend jaar de schade in te halen en terug fysiek te doen waar we 
voor dienen: een vriendengroep vormen van studenten die N-VA-gezind zijn en samen politieke 
en studentikoze activiteiten organiseren.” 

Bovendien blaast Jong N-VA UGent volgend jaar 15 kaarsjes uit: “Een verjaardag die we niet zo-
maar mogen laten voorbij gaan”, besluit Robbe. 

N-VA Deerlijk wenst u 
een fi jn zomerverlof!

Veel Deerlijkse verenigingen zijn al jaren op zoek naar een beter lokaal 
voor hun activiteiten. De site ligt daarbij mooi in het verlengstuk van het 
Gaverdomein. Wij vinden het een unieke kans om dat mee te nemen bij het 
opmaken van een masterplan rond het opwaarderen van het Gaverdomein. 

Bovendien is het een mooie gelegenheid om de Deerlijkse groene long nog 
wat uit te breiden. Het zou dan ook spijtig zijn om de groene omgeving niet 
verder uit te breiden en de kans te laten liggen om lokalen te voorzien voor 
de Deerlijkse verenigingen. 

 Robbe Cognie 

We hopen dat deze site niet verkocht 
wordt maar dat deze integraal ten goede 
zal komen aan veel Deerlijkse 
inwoners.” 

Filip Terryn, gemeenteraadslid, 
fi lip.terryn@n-va.be 

Maak kans op een Deerlijkbon! 
Kijk snel even op het binnenblad!

Deerlijk
www.n-va.be/deerlijkdeerlijk@n-va.be N-VA Deerlijk
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 6 juni.
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Minister Demir keurt omgevingsvergunning heraanleg 
kruispunt Belgiek goed, MAAR …
Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) hee�  in een ministerieel besluit de omgevingsvergunning goedgekeurd voor de 
heraanleg kruispunt Belgiek. Daar worden echter twee belangrijke aandachtspunten aan toegevoegd:

De minister adviseert om de lokale verbindingsweg aan te leggen tussen de Oude Vichtestraat en de Olekenbosstraat. “Wij 
volgen het dossier kruispunt Belgiek al jaren op. Zeer recent betreurden we de beslissing van de meerderheid om de geplande 
verbindingsweg tussen Oude Vichte- en Olekenbosstraat te schrappen”, aldus raadslid Filip Terryn. 

Geen grote winkelketen
Daarnaast merkt de N-VA nog op dat minister Demir het niet wenselijk vindt om in het gebied 
tussen de heraangelegde Breestraat en de N36 nieuwe grootschalige activiteiten toe te laten die het 
doorstromend verkeer aan het kruispunt zouden hinderen. N-VA Deerlijk vraagt dus concreet om 
geen nieuwe grote winkelketen toe te laten in de buurt van het kruispunt. Dit zou het kruispunt 
opnieuw extra belasten terwijl de dure herinrichting net de bedoeling heeft om het verkeer vlotter 
te laten verlopen.

N-VA Deerlijk vraagt dan ook aan het schepencollege om rekening te houden met deze twee 
belangrijke adviezen. 

• De verbindingsweg tussen Oude Vichtestraat en Olekenbosstraat is noodzakelijk.
• Geen nieuwe commerciële gebouwen in de buurt van het kruispunt. 
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Kan u raden vanuit welke Deerlijkse straten deze oude foto genomen is? Stuur ons dan een mailtje (deerlijk@n-va.
be) met de twee plaatsen waar de foto werd genomen. 

Schiftingsvraag: hoeveel antwoorden zullen volgens u ingestuurd worden?

Wij brengen de winnaar persoonlijk op de hoogte.

FOTOWEDSTRIJD
Win een Deerlijkbon van 25 euro

deerlijk@n-va.be
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Wat kan beter in Deerlijk? Contacteer ons via:

N-VA Deerlijk

www.deerlijk.n-va.be

West-Vlaamse bedrijfsbelasting moet herbekeken worden: 
“Wie zaak niet kon uitbaten, moet geen belasting betalen”
Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen wil dat de provinciebelasting voor bedrijven in coronatijden herbekeken wordt. De 
provincie Vlaams-Brabant wil daarmee in 2021 rekening houden, de provincie West-Vlaanderen zou hetzelfde gebaar kunnen 
maken. Zo kunnen de aangi� eformulieren later worden verstuurd en kan zo betalingsuitstel worden verleend.

In Vlaams-Brabant zullen ze voor het jaar 2021 kijken of een bedrijf op 1 januari 2021 
in uitbating is. Als dit niet zo is, zal het niet belast worden. “Provincies moeten 
beseffen dat heel wat kleine zelfstandigen vechten tegen het faillissement. 
Elke euro belasting kan er één te veel zijn,” aldus provincieraads-
lid Luc Coupillie. Om te kunnen overleven vraagt het NSZ dat 
alle provincies het voorbeeld van Vlaams-Brabant zouden volgen, 
iets waar N-VA West-Vlaanderen dan ook voor pleit. 

Meer info op www.west-vlaanderen.n-va.be 

Wist u dat …
  wij op de ‘Dag van het Geluk’ onze N-VA-leden verrasten met gelukskoekjes die een mooie boodschap bevat-
ten? Wij kregen veel positieve reacties! Wilt u zelf lid worden van de N-VA? Contacteer dan iemand van ons 
bestuur of stuur een mailtje naar deerlijk@n-va.be.

  Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert in onze Deerlijkse scholen? Zo maakte en maakt de 
Vlaamse overheid geld vrij voor een nieuwbouw met eetzaal en nieuwe klassen voor De Kim & De Sam en voor de Beuk, een 
nieuwbouw met opvang en nieuwe klassen voor VBS Belgiek, de uitbreiding van de Berk in het kloostergebouw en ook voor 
verbouwingswerken en een overdekte speelplaats in VBS Sint-Lodewijk. 

  Johan De Poorter ons wist te vertellen dat men deze zomer gebruik zal maken van een digitaal telsysteem in plaats van het 
registratiesysteem in de Gavers? Op die manier kan alles veilig, flexibel en coronaproof aangepakt worden. Nu nog hopen op mooi 
weer en we kunnen genieten van het zonnetje dicht bij huis!  

Johan De Poorter, provincieraadslid West-Vlaanderen, johan.depoorter@n-va.be  

  de meerderheid haar eigen wil doorduwde rond het straatnamendossier voor de nieuwe verkaveling aan de 
Tapuitstraat? Wij vinden het spijtig dat men de adviesraden opnieuw links liet liggen.

  N-VA Deerlijk vragende partij is om de parking aan de Stationsstraat degelijk te onderhouden?

  wij onze steun verlenen aan de officiële 11 juliviering van de gemeente om 15 uur 
in d’Iefte? Meer informatie kan u vinden op www.deerlijk.be. We kijken en luisteren 
naar “VLinders” met muziek en poëzie. Daarnaast doen wij een oproep om met zijn 
allen op 11 juli de Vlaamse Leeuw uit te hangen! 

www.n-va.be/deerlijk
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Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

Heeft u het DNA van de N-VA?
Doe de test!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie voor Vlaanderen. 

2. Een N-VA’er gaat voor een hechte Vlaamse gemeenschap.

3. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten en plichten.

4. Een N-VA’er koestert zijn cultureel en ecologisch erfgoed.

5. Een N-VA’er gelooft in goed onderwijs als sociale springplank.

6. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan.

7. Een N-VA’er gelooft in welvaartscreatie via vrij ondernemerschap.

8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere volkeren.

De N-VA telt in haar rangen mensen in alle soorten en maten. Toch zijn er enkele kenmerken die 
zowat alle N-VA’ers met elkaar gemeen hebben. Ze behoren als het ware tot het DNA van de N-VA. 

Benieuwd of u ook N-VA-DNA heeft?
Hieronder vindt u 8 typische N-VA-trekjes die u het antwoord geven.

Herkent u zichzelf in deze kenmerken? Word dan lid van de N-VA!
Surf naar www.n-va.be/word-lid | mail naar leden@n-va.be | bel naar 02 219 49 30

Het DNA van de N-VA 
volgens Bart De Wever

014229


