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Speciale editie

in de binnenkant

We kijken naar u

Drie jaar geleden trokken we naar de 
stembus om een nieuwe gemeenteraad 
te kiezen. In dit huis-aan-huisblaadje 
staan we stil bij de voorbije drie jaar en 
tonen we u graag waar N-VA Deerlijk 
vanuit de oppositie het verschil wou en 
kon maken. 

Onze voornaamste drijfveer is om mee 
te bouwen aan een mooie toekomst voor 
Deerlijk. En daarvoor kijken we ook naar 
u:

Wenst u mee te werken aan of mee te 
denken over een beter Deerlijk? In een 
hecht team en een geest van positieve 
samenwerking? Bent u graag de spreek-
buis van de inwoners, wil u kritisch 
maar opbouwend uw steentje bijdragen, 
zoeken naar de best oplossingen voor 
de problemen van vandaag en morgen, 
neem dan zeker contact met ons op. 

Wij zullen u warm verwelkomen in ons 
bestuur.

Contacteer: 

FILIP TERRYN 
(gemeenteraadslid, 0479 30 52 99) 
of 
CHANTAL DEPAEMELAERE 

(voorzitter, 0476 68 93 50).

Wat hebben we voor u nog in petto?

  Een actieve bestuurswerking.
  De komst van een N-VA-parlementslid 
(later meer).

  Huis-aan-huisbezoeken. We praten 
graag écht met de mensen.

 Constructieve oppositie in de
    gemeenteraad.

Extra middelen voor digitalisering 
Deerlijkse scholen 
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 203.148 euro in 
Digisprong-middelen in Deerlijk. “Dit is een ongeziene operatie. Scholen kunnen 
vanaf nu hun Digisprong voorwaarts nemen”, zegt Ben Weyts. “We grijpen de 
coronacrisis aan om alle scholen mee te trekken in het digitale bad. Dat is een 
stevige stimulans voor meer onderwijskwaliteit.” Een mooie kans voor ons Deer-
lijkse onderwijs, vindt ook de lokale N-VA.

Onze scholen hebben een achterstand 
op het gebied van digitaal onderwijs. 
Dat werd sinds de uitbraak van de 
coronacrisis meer dan ooit duidelijk. 
Vlaanderen grijpt de crisis nu aan om 
de achterstand om te buigen in een 
voorsprong. Er wordt 385 miljoen euro  
uitgetrokken voor een grote Digi-
sprong voorwaarts. 

De Vlaamse overheid keert een schijf 
van 230 miljoen euro extra middelen 
uit aan scholen. Het gaat om de eerste 
schijf van de Digisprong-middelen, 
waarmee scholen kunnen investeren in onder meer digitale infrastructuur en ICT-
toestellen voor alle leerlingen vanaf het vijfde leerjaar. 

Sterke leerlingen uitdagen, kwetsbare ondersteunen

Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts investeert zo’n 200.000 euro in Digisprong-
middelen in Deerlijk. “Digitaal onderwijs kan een geweldige aanvulling zijn op het 
klassieke onderwijs. Zo kan je via digitale weg sterke leerlingen meer uitdagingen 
aanbieden en kwetsbare leerlingen beter ondersteunen”, stelt Chantal Depaemelaere, 
voorzitter van N-VA Deerlijk. 

N-VA-ministers werken ook voor Deerlijk

Het is niet de enige keer dat Deerlijk kan rekenen op middelen of initiatieven van 
onze Vlaamse N-VA-ministers. Zo kreegt het een half miljoen euro extra investe-
ringsmiddelen door het Vlaams regeerakkoord, werd de heraanleg van het kruis-
punt Belgiek goedgekeurd, kregen de Deerlijkse scholen (VBS Sint-Lodewijk, VBS 
Belgiek, De Kim & De Sam, de Berk) extra investeringen en werden de verenigingen 
gecompenseerd voor corona-inkomstenverlies.

20 JAAR

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu 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

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
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OKTOBER

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 haalt N-VA Deerlijk 15,6 %, 
wat ons recht geeft op drie zetels in de gemeenteraad. Samen met Deerlijk² vormen we de 
oppositie, want CD&V en Open Vld vormen een coalitie.

OKTOBER

2018

Begin 2020 gaat onze afdeling door woelig water. Uiteindelijk 
beslist de nationale afdeling om raadslid D. Demeurie uit de partij 
te zetten. In zijn zog verlaat ook raadslid S. Mespreuve de partij. 
Ondanks de geschreven belofte om hun mandaat terug te geven 
aan de partij, blijven ze als onafhankelijke zetelen. N-VA Deerlijk 
sluit de rangen en werkt verder onder een hervonden positief 
gesternte. De samenwerking met IC Dien wordt stopgezet.

JANUARI 

  We vragen om refl ecterende 
huisnummers aan te brengen 
zodat hulpdiensten en andere 
dienstverleners (zoals pakjes-
diensten) gemakkelijker de 
huizen terugvinden.

MAART 

  Voor de aanpak van de coronacrisis stelt N-VA Deerlijk 
zich constructief op.

  Gemeenteraadslid Filip Terryn 
ervaart als spoedverpleegkun-
dige de coronacrisis op zijn 
eigen manier. “Wat me het 
meeste aangrijpt, is dat families 
niet binnen mogen in het 
ziekenhuis waar mensen 
sterven zonder geliefden om 
zich heen.” 

MEI 

  De N-VA ijvert voor een multifunctionele vloer voor de 
Gaverhal en wil een derde sportbeuk laten onderzoeken.   

  We vragen duidelijkheid omtrent de toekomst sportvel-
den: blijven we investeren in de huidige voetbalvelden of 
gaat het bestuur voor een nieuw sportproject?

  Tijdens de gemeenteraad vraagt Filip Terryn om de 
onafh ankelijkheid te 
bewaren en politieke 
inmenging te vermij-
den in de adviesraad 
Economie. 

  Onze ondervoorzitter 
Robbe Cognie is 
verkozen tot voorzitter 
van Jong N-VA 
UGent. 

JUNI 

  De N-VA vraagt een hemelwaterplan: water bufferen, 
opgepompt water bij bouwprojecten niet in de riolering 
lozen, ondersteunen van landbouwer …

JULI 

  Wij waarschuwden (net 
zoals de Vlaamse Vereni-
ging voor Steden en 
Gemeenten) voor de 
fi nanciële gevolgen van de
coronacrisis. Vele maatre-
gelen voor onder andere 
welzijn, lokale economie en 
sociaal weefsel zijn brood-
nodig, maar zoals een goede huisvader moeten we ook het 
financieel evenwicht bewaren. 

  De N-VA hekelt duurdere zwemlessen op school door het 
schrappen van de tussenkomst voor busvervoer. 

SEPTEMBER 

  De N-VA verneemt dat de geplande 
verbindingsweg tussen de
Olekenbosstraat en de Oude 
Vichtestraat geschrapt wordt. We 
vragen reactie bij de bewoners en 
blijven ijveren voor de aanleg van 
een verbindingsweg.

  Wij vragen aan het gemeente-
bestuur om de Klokkeweg te 
verharden omdat die zeer moeilijk 
toegankelijk is voor fietsers, 
voetgangers en rolstoelen/ rolla-
tors. 

OKTOBER

  De N-VA stelt voor om van het 
autoleerrijpark aan de Vichte-
steenweg een carpoolparking te 
maken. 

NOVEMBER 

  De meerderheid neemt twee van 
onze voorstellen mee: het zonder vergunning afschieten 
van vuurwerk rond eindejaar beperken en camera’s plaat-
sen om sluikstorten tegen te gaan. 

Begin 2020 gaat onze afdeling door woelig water. Uiteindelijk 

2020

Wat deed de N-VA de 
voorbije drie jaar voor u?

deerlijk@n-va.be
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JANUARI 

  De N-VA blijft ijveren voor parkeerplaatsen in het centrum ten voordele van de bezoekers en de lokale handelaren.
  Op vraag van een inwoner vraagt de N-VA aan het bestuur om een spiegel te plaatsen op het punt Biesbekepark-Beverenstraat. 
Door geparkeerde voertuigen is het gevaarlijk uitrijden. 

MAART 

  De N-VA betreurt dat er voor de keuze van nieuwe straatnamen geen rekening 
gehouden werd met het advies van de Heemkundige Kring en de Cultuurraad.

  Minister Zuhal Demir vergunt de herinrichting van het kruispunt aan de Belgiek 
met twee aanbevelingen: de verbindingsweg tussen Olekenbosstraat en de Oude 
 Vichtestraat moet er komen en geen vergunning voor extra winkelpand vlakbij het 
kruispunt.

JANUARI 

2021

JANUARI 

  Onze gemeenteraadsleden leggen de eed af. De N-VA gaat net zoals vorige legislatuur voor 
een constructieve oppositie. 

FEBRUARI 

  Er wordt een nieuw lokaal afdelingsbestuur verkozen. Chantal Depaemelaere wordt voorzitter. 
  Op de gemeenteraad vraagt N-VA Deerlijk een zinvolle bestemming voor het verwaarloosd auto-leerrijpark aan de Vichtesteen-
weg.

  Aan het nieuwe bestuur stellen we voor om het zonder vergunning afschieten van vuurwerk te beperken tijdens de eindejaarspe-
riode, want vuurwerk betekent veel dierenleed. 

  Op vraag van een buurtbewoner en na een tussenkomst van gemeenteraadslid Filip Terryn en Vlaams Parlementslid Bert Maer-
tens wordt er aan de fiets- en voetgangersbrug ‘De Braamplukker’ een zichtbelemmerend
scherm geplaatst om inkijk in huizen te voorkomen. 

MAART

  De N-VA suggereert om het pand naast het gemeentehuis aan te kopen om de gemeente-
diensten te centraliseren in een gebouw. 

  De N-VA roept het gemeentebestuur op om de European Disability Card te erkennen in de 
gemeente. Op die manier kan de toegang voor personen met een handicap tot cultuur, sport 
en vrijetijdsbesteding vergemakkelijkt worden.

APRIL

  Op de gemeenteraad roepen we op om de Deerlijkse speelpleintjes beter te onderhouden. 
Al te vaak liggen die speelpleintjes er verwilderd bij. 
  Jong N-VA regio Waregem (waar Deerlijk deel van uitmaakt) ontvangt Europees 
Parlements lid Mark Demesmaeker. 

MEI

  Onze afdeling ontvangt Jean-Marie Dedecker in OC d’Iefte.
 Tijdens de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen haalt de N-VA in Deerlijk telkens 
zo’n 20 procent. 

  De N-VA oppert om de voetwegen, kerkwegels en trage wegen op te nemen in een route-
netwerk. Dat kan een meerwaarde betekenen voor wandelaars en natuurliefhebbers. 

2019
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APRIL 

  De N-VA ijvert ervoor om het oude gemeentedepot te integreren in het Gaverdomein. Dat biedt extra lokalen voor Deerlijkse 
verenigingen en een uitbreiding van de groene long. 

  De N-VA vraagt om openbare parkings beter te onderhouden. 

SEPTEMBER 

  Wij betreuren de beslissing van het schepencollege om het kruispunt van de Molenhoek niet aan te passen zodat Breestraat en 
Desselgemse Steenweg recht op elkaar komen te liggen. 

  Na bemiddeling door N-VA Deerlijk en Vlaams Parlementslid Bert Maertens wordt het dossier rond de herinrichting kruispunt 
Belgiek uit het slop gehaald door de ondertekening van het onteigeningsbesluit. 

JUNI 

  We juichen de beslissing van het gemeentebestuur toe om de site van de oude 
brandweerkazerne (voorlopig) open te stellen voor evenementen.

  De N-VA roept het gemeentebestuur op om een toekomstplan voor sport te 
ontwikkelen, zowel voor de voetbalinfrastructuur en de sporthal. 

  We herinneren de CD&V-lijsttrekkers aan hun verkiezingsbelofte om de MUG-
heli financieel te steunen.

JULI 

  De N-VA wil een stop op de bouw van appartementen. Uit een studie blijkt dat 
Deerlijk voldoende appartementen heeft. 

  De N-VA vraagt naar maatregelen om het zwaar vervoer door de dorpskern van Sint-Lodewijk aan te pakken. 

SEPTEMBER

  We vragen extra bewaking rond de afvalcontainers om sluikstorten te voorkomen.
  We pleiten voor het behoud van voldoende parkeergelegenheid in het hele 
centrum en klagen het vastgesteld fout parkeren aan. Helaas is het op vandaag 
nog steeds wachten op het mobiliteitsplan.

NOVEMBER

  De N-VA keurt het meerjarenplan goed met volgende kanttekeningen:
• Financiën beheersbaar houden.
• Natuur en open ruimtes versterken.
• Het Gaverdomein tot een gezinsvriendelijke site opwaarderen.
•  De lokale economie versterken.

DECEMBER

  De N-VA haalt problemen met sluipverkeer aan in verschillende straten van de gemeente. 

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
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Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
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