
Na een afwezigheid van enkele jaren is het afdelingsblad van N-VA Meulebeke
terug! Met onze lokale N-VA-afdeling willen wij verder bouwen aan een

gemeente waar het goed is om te wonen en te leven.

Het bestuur van N-VA Meulebeke verwelkomde een paar nieuwe gezichten na de
Vlaamse verkiezingen van 2009. Die uitbreiding wierp bij de federale verkiezingen
van 13 juni 2010 reeds zijn vruchten af. De N-VA was overal talrijk aanwezig: op
straat, op de markt en bij de mensen thuis. Dat engagement leidde in het kanton
Meulebeke tot een prachtig verkiezingsresultaat!

Met onze plaatselijke kandi-
daat Machteld Vanhee werd
N-VA Meulebeke weer op de
politieke  kaart gezet. Samen
met het nieuwe N-VA-bestuur
en ons huidig gemeenteraads-
lid Herman Vanhee (VRIJ) wil-
len wij meewerken aan de ver-
dere ontplooiing van onze
gemeente.

WIJ LUISTEREN NAAR U!
De N-VA zit duidelijk in de
lift. Dat merken we aan het
fors stijgende ledenaantal, niet
enkel op Vlaams niveau maar ook in Meulebeke zelf. Een stijging van 74 % is meer
dan een duidelijk signaal dat de Meulebekenaren ook op gemeentelijk niveau méér
N-VA willen. Ook u kan lid worden door een van onze bestuursleden te contacte-
ren of via onze website www.n-va.meulebeke.be. Indien u nog vragen of voorstel-
len heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren. Luisteren naar de inwoners van
Meulebeke is voor ons een prioriteit.

EEN POSITIEF VERHAAL
Wat brengen we u in de toekomst? Verwacht van ons geen negatief verhaal met aan-
klachten tegen alles wat mis gaat of fout loopt. Kritiek om de kritiek vinden we mis-
plaatst. Dat laten we aan anderen over. Nadenken over en stilstaan bij verkeerd
gegroeide toestanden moet echter de voortdurende zorg zijn van politieke groepen.
Het is voor ons essentieel dat de boodschap gericht is op verbetering. Wij horen dan
ook graag van u!

Johan De Poorter
Secretaris N-VA Meulebeke

johan.depoorter@n-va.be

Meulebeke
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Het Beerke is terug!

V.U. Herman Vanhee
Regentiestraat 14
8760 Meulebeke
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HET BEERKE

Dank u voor uw stem, uw steun,
uw vertrouwen … niet alleen van-
uit mijn naam, maar vanuit de hele
partij! De N-VA behaalde in de
kieskring West-Vlaanderen maar
liefst 23,98 procent!
Met 32,2 procent is het kanton
Meulebeke het sterkste in West-
Vlaanderen!

VORMING VAN FEDERALE
REGERING: SNEL OF 
KWALITATIEF ?
Na de verkiezingsuitslag van juni
2010 wisten we dat een regering
niet in 1-2-3 gevormd zou worden.
Het is nu op de tanden bijten …
Het heeft geen zin een regering op
poten te zetten die compromissen
maar half heeft besproken en
waarbij men na drie jaar (zoals de
regering Leterme) moet erkennen
dat niets meer lukt.
Een kwalitatief akkoord is nodig.
Denk maar aan de problemen die
u bezighouden: de pensioenen, het
probleem van de asielzoekers,
justitie, het begrotingstekort, de
werkloosheid, … De N-VA wil de
kiezer in de ogen blijven kijken.
Wij willen een akkoord dat, in een
geest van solidariteit en verant-
w o o rd e l i j k -
heid, iedereen
alle kansen
geeft om het
beter te doen. 

Machteld
Vanhee

N-VA
Meulebeke

8 965 x dank u !

De boodschap van N-VA Meulebeke 
is positief en gericht op verbetering.
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De bedrijvenzone ‘Kleiputten Meulebeke’ in de
Steenovenstraat wil uitbreiden, maar de uitbrei-

dingszone heeft momenteel nog de nabestemming
natuurgebied. N-VA Meulebeke onderneemt actie
om het natuurgebied dat verloren gaat op een 
andere plaats te vervangen.

Begin jaren 1990 was er in Meulebeke heel wat te
doen rond het al dan niet vullen van de kleiput met
verontreinigd afval. Dankzij heel wat acties van het
actiecomité ‘Stortvrij Meulebeke’ en verenigingen
koos de gemeente ervoor dat de nabestemming van
de kleiput natuurgebied zou worden. Dit werd vast-
gelegd in de gewestplanwijziging van 1998. 
De nabestemming natuurgebied betekent in deze
situatie dat de uitgegraven kleiputten opgevuld
moeten worden met niet-verontreinigde grond.
Eenmaal heropgevuld moest daar natuurgebied
komen. 

COMPENSATIE VOOR NATUURGEBIED 
Als kartelpartner van de gemeenteraadsfractie VRIJ
heeft N-VA Meulebeke altijd geijverd voor meer
werk (en dus meer bedrijventerrein) in eigen
gemeente. Waar wij het echter moeilijk mee hebben,

is dat daarvoor 4,48 hectare toekomstig natuur-
gebied verdwijnt en niet gecompenseerd wordt. 
N-VA Meulebeke wil dat dit vervangen wordt.

In deze zaak is de provincie betrokken partij, want
de uitbreiding gebeurt via een Provinciaal
Uitvoerings Plan. N-VA Meulebeke vindt het dan
ook logisch dat diezelfde overheid haar verant-
woordelijkheid neemt en zorgt voor de vervanging
van de verloren oppervlakte natuurgebied in de
eigen provincie, des te meer omdat West-
Vlaanderen niet voldoet aan de oppervlaktenorm
voor natuur- en bosgebied.

N-VA Meulebeke waakt erover dat onze provincie
even groen blijft en in de toekomst nog groener kan
worden.

Herman Vanhee
Gemeenteraadslid

Herman Vanhee (VRIJ) stelde in de gemeente-
raad voor dat de gemeente zou betalen voor de

tent om de brandweerwagens in onder te brengen,
en niét de brandweer.

Sinds enkele jaren kunnen niet alle brandweervoer-
tuigen in het brandweerarsenaal nabij O.C. Vondel
veilig geparkeerd worden. Sommige brandweerwa-
gens staan daarom al die tijd buiten en enkele
wagens moeten zelfs al jaren bij vrijwillige brand-
weerlieden gehuisvest worden.

NIEUWE BRANDWEERKAZERNE
Ondertussen is er wel een tent aangekocht om deze
voertuigen in onder te brengen. Maar geloof het of
niet: de aankoop zou betaald moeten worden door
de brandweer zelf. “Dat kan niet”, zegt Herman
Vanhee, die in de gemeenteraad sprak voor VRIJ.
“Het gaat niet op dat de brandweer in plaats van de
gemeente moet zorgen voor onderdak van hun
materiaal. De brandweer doet al inspanningen
genoeg om extra centjes in het laatje te krijgen,
onder meer door hun huis-aan-huis-ophaling en
kaarting.” Het voorstel werd echter niet aanvaard:
de meerderheid stemde het zomaar weg.
Op dezelfde gemeenteraad drong Herman er nog-
maals op aan de beloofde nieuwe brandweerkazer-
ne zo snel als mogelijk te bouwen. 

Geef ons 
natuurgebied
terug!

Brandweer is de dupe

De medewerkers van het actiecomité willen dat het
natuurgebied dat verloren gaat, vervangen wordt

op een andere plaats in West-Vlaanderen.

Herman Vanhee
vindt het niet kunnen
dat de brandweer zelf
moet opdraaien voor

het onderdak van
haar materiaal. 
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Vlaggenactie 11 juli

Zondagmorgen 11 juli. De verkiezingen lagen al een tijdje achter ons, maar 
N-VA Meulebeke zat niet stil! Vanaf 9 uur ’s morgens zochten we op deze

nationale feestdag naar leeuwenvlaggen in onze eigen gemeente. 

Dit jaar telden we maar liefst 36 gezinnen die de Vlaamse Leeuw hadden uitge-
hangen. Zij kregen van ons een kleine attentie. Op deze manier wil N-VA
Meulebeke het gevoel stimuleren dat we trots mogen zijn op ons eigen
Vlaanderen.
Om de welvaart in dit land te stimuleren moeten immers beide landsdelen hun
eigen verantwoordelijkheid opnemen. Het is daarom belangrijk te tonen dat we
geloven in onszelf, en dat kan onder andere door de Vlaamse Leeuw uit te han-
gen. Wij hopen u op de volgende Vlaamse feestdag ook een attentie te mogen
brengen!

Machteld Vanhee
Bestuurslid N-VA Meulebeke

N-VA Meulebeke wil dat er zo vlug mogelijk een fiets-
pad komt in de Gentstraat. De fractie VRIJ, met onder
meer de N-VA, diende reeds in 2001 een voorstel hier-
toe in op de gemeenteraad. De ‘vooruitgang’ in dit
dossier is echter tergend traag. Wij manen het gemeen-
tebestuur van Meulebeke aan om hier meer initiatief te
nemen. 

We vrezen echter nog meer vertraging in de uitvoering
nu we vernemen dat die uitgesteld wordt naar 2014.
Wij volgen dit met argusogen op in het belang van de
fietsveiligheid. Want die moet in de Gentstraat echt
wel beter!

SNELHEIDSBEPERKING
De N-VA staat dan ook 100 procent achter het voorstel
van VRIJ om de snelheid in de Gentstraat tot 50 km per
uur te beperken van in het centrum tot aan de
Meentakstraat. Na een eerste keer in 2001 werd dit
positieve voorstel van VRIJ weggestemd. 

De veiligheid van de zwakke weggebruiker blijft voor
ons prioritair. Een snelheidsbeperking dringt zich dan
ook op, zeker nu het nog vele jaren zal duren vooraleer
het fietspad in de Gentstraat er effectief komt! 

Herman Vanhee
Gemeenteraadslid

En het fietspad in de Gentstraat?

Lid worden?
� WILT U ONS BETER LEREN KENNEN? 
Stuur de bon op de keerzijde terug en u ontvangt een
kennismakingspakket en gedurende 3 maanden gratis
ons ledenmagazine met nieuws over actuele maat-
schappelijke thema’s zoals economie en werk, gezins-
beleid, welzijn, migratie en asiel, vergrijzing en pensi-
oenen. Telkens krijgt u in duidelijke taal de visie en
analyse van de N-VA te lezen.

� WILT U METEEN LID WORDEN VAN DE N-VA? 
Het lidmaatschap geeft u spreekrecht op ledenvergade-
ringen en congressen. U verkiest mee het afdelings-

bestuur en u blijft op de hoogte door het maandelijkse
ledenmagazine en nieuwsbrieven. Lid worden kost
12,50 euro, overige gezinsleden op hetzelfde adres wor-
den medelid voor maar 2,50 euro. Jongeren tot en met
30 betalen slechts 5 euro per jaar.
Wie lid wil worden van N-VA
Meulebeke kan contact opnemen
met

Machteld Vanhee
Gentstraat 163

8760 Meulebeke
tel. 0485 58 79 48 

meulebeke@n-va.be

Vlaanderen moet in 
zichzelf geloven en dat

ook tonen!

De verkeersveiligheid in de
Gentstraat laat nog steeds veel 

te wensen over. 

De verkeersveiligheid in de
Gentstraat laat nog steeds veel 

te wensen over. 
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik  wil graag lid  worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik  wens het N-VA-programma te ontvangen.
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�

De N-VA werd op 13 juni in één klap de grootste partij van Vlaanderen, met
tien procent meer dan de tweede partij. Dankzij deze eclatante resultaten doet
een hele schare nieuwe parlementsleden zijn intrede in Kamer en Senaat. 
Wij stellen de gekozenen uit onze provincie graag aan u voor.

� PATRICK DE GROOTE
°1958 - Ruddervoorde
Gehuwd met Nele, papa van dochter Maaike en zoon Jelle, opa van Jasper

Patrick De Groote zetelde bijna vier jaar in de Kamer en is ook een zeer actief gemeenteraadslid. Hij was
voorheen gedurende 23 jaar een gedreven leerkracht. Patrick vond je de voorbije jaren terug als vast lid
van de commissie Defensie, Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven. Hij was ook lid van de bij-
zondere commissie Veiligheid Spoorwegen. Een bezige bij die ook in de Senaat zijn steentje zal bijdragen.

Harde werker, Levensgenieter, Sportief, Reiziger, Vlaams-nationalist

� BERT MAERTENS
°1981 - Izegem
Woont samen met 
Tine Maeseele

Bert is gewezen scoutsleider en 
oud-voorzitter van de Izegemse
jeugdraad . Hij ro lde in 2006 in de lokale

politiek  en werd  het jongste gemeenteraadslid  van zijn
stad . Bert was tot juli 2010 woordvoerder van Vlaams
minister Geert Bourgeois.

Jong geweld, Van alle markten thuis, 
West-Vlaanderen boven!, Groepsmens, Onhandig

� DAPHNÉ DUMERY
°1974 - Blankenberge
Gehuwd en 1 dochter 

Daphné Dumery is 
criminologe en juriste. Ze behaalde haar
d iploma rechten nadat ze reeds was
afgestudeerd  als criminologe 

en als federaal ambtenaar bij de Dienst Vreemdelingen-
zaken werkte. Ze is nu advocate aan de Brugse balie. De 
voorzitster van N-VA Blankenberge zal voor de eerste
keer zetelen in de Kamer.

Gedreven, Weet van aanpakken, Leergierig, Teamspeler,
Empathie

� MANU BEUSELINCK
°1970 - Oostende
Gehuwd met Vanessa Brysse 
en fiere papa van 
June (10) en Andres (8)

Ook Manu Beuselinck  is nieuw in de
Kamer. Deze apotheker van opleid ing

werkte 10 jaar als apotheker en is nu reeds 
6 jaar zelfstandig zaakvoerder van verschillende 
vennootschappen.

Sportief, Leergierig, Rechtvaardig,
Backbencher

� KOENRAAD DEGROOTE
°1959 - Dentergem
Gehuwd, vader van twee dochters 
(21 en 14 jaar)

Koenraad  Degroote is al meer dan 
20 jaar burgemeester van Dentergem. 
Deze advocaat aan de balie van 

Kortrijk  is allesbehalve een politiek  groentje en zal zijn
ervaring dus kunnen gebruiken in de Kamer.

Volksvriend, Advocaat, Alomtegenwoordig in de regio,
Bestuurservaring, Dienstvaardigheid

DE N-VA-PARLEMENTSLEDEN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

IN DE SENAAT WORDT DE PROVINCIE VERTEGENWOORDIGD DOOR
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