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www.n-va.be/meulebeke

Onze speerpunten voor verandering

Financieel
Een zuinig beleid en de hoge schuldgraad verminderen, dat is ons doel. De gezinsbelasting 
willen we rechtvaardig omvormen: 100 euro is teveel voor een alleenstaande.

Vrijwilligers en Verenigingen 
De verenigingen en de vele vrijwilligers zijn de motor van het bruisende en actieve 
Meulebeke. De N-VA  vindt dat ze meer mogelijkheden en ondersteuning verdienen. 

inburgering Van nieuwkOmers 
De N-VA verwacht integratie door gemeentelijke inburgeringsinitiatieven, in samenwerking 
met burgers en verenigingen. N-VA Meulebeke wil dat inburgering en taalbereidheidsvoor-
waarde bij sociale toelage en huisvesting consequent toegepast worden. 

ecOnOmie 
De N-VA is voorstander van een bijkomend industrieterrein. Niet ten koste van gezinnen 
(zoals bij de Haandeput)! Eerst bevragen en daarna plannen: niet omgekeerd.  

mObiliteit 
De N-VA wil in Meulebeke veilige en volwaardige fietspaden. Een duidelijk mobiliteitsplan 
bij wegenwerken zorgt ervoor dat de omleidingswegen vrij blijven van andere onderhouds-
werken en de burger zich efficiënt kan verplaatsen. De uitbouw van een zinvol tragewegen-
netwerk  om een veilige verplaatsing van fietsers en voetgangers te realiseren is nodig.

spOrt en recreatie 
Ter Borcht willen we nog meer uitbouwen als een centrum van sport en ontspanning. 
De verenigingen moeten aangemoedigd en gesteund worden: geen concurrentie vormen 
voor bestaande verenigingen maar nieuwe initiatieven nemen of ondersteunen. 

V.U. Herman Vanhee
Regentiestraat 14
8760 Meulebeke
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meulebeke

De kracht van verandering begint 
in Meulebeke.

688/D

N-VA stelt  Rik (42 jaar) unaniem voor als 
uw kandidaat-burgemeester. Rik belichaamt 
de  verandering en vernieuwing die onze 
beregemeente broodnodig heeft.  Als zoon 
van ere-schepen Albert  kreeg hij  de politieke 
microbe van thuis uit mee.

Rik is beroepshalve kantoordirecteur bij  de 
HR-dienstengroep Acerta. Hij  is gehuwd met 
Nancy Wattijn (verzorgende in het diensten-
centrum Ter Deeve ) en  vader van Ynte  en 
Ytse.

Sinds zijn jeugd is hij heel actief en geën-
gageerd binnen het verenigingsleven. Zo 
engageert hij zich al bijna 20 jaar binnen de 
Gemeentelijke Feestcommissie. Daarnaast  
heeft Rik zijn verantwoordelijkheid op-
genomen binnen de Raad van Bestuur van de 
Meulebeekse Scholengemeenschap, waar hij 
zich inzet voor de kleuter- en lagere scholen.  

lijsttrekker 
rik Vergote:

uw kandidaat-
burgemeester



www.n-va.be/meulebeke

“een veilige gemeente” 
is prioritair voor 
n-Va meulebeke. 

Rik 
Vergote  

42 jaar 
Kantoordirecteur

Ann 
Dewaele 

50 jaar 
Verpleegkundige

Trees 
Duprez

56 jaar 
Opvoedster

Tom 
Wattijn 

40 jaar 
Onderhoudstechnicus

Johan 
De Poorter

35 jaar 
Regent tuinbouw

Sven 
Vermaete 

31 jaar 
Chauffeur

Ann 
Devriendt

32 jaar 
Arbeidster

Ann 
Deneir

41 jaar 
Opvoedster

1.
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20.
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18.
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Machteld 
Vanhee 

26 jaar 
Leerkracht 
Bijzonder Onderwijs

Kristof 
D’hondt

32 jaar 
Arbeider

Ann
Deneve

54 jaar 
Verpleegkundige

Herman
Vanhee

58 jaar 
Preventieadviseur

Andy 
Weyts 

40 jaar 
Zelfstandig 
Tuinbouwer

Sefaan 
Soens

72 jaar 
Op rust

Tessa 
Ligneel

21 jaar
Studente

2.

10.

17.

21.

5.

13. 14.

Eline 
Gelaude 

23 jaar 
Diëtiste

7.



lijst
kandidaten

1  VERGOTE Rik 

2  VANHEE Machteld

3  WATTiJN Tom 

4  VAN STAEN Benedikt

5  WEYTS Andy 

6  DEVRiENDT Ann

7  GELAUDE Eline 

8  DEVROE Cathy

9  DENEiR Ann

10  D’HONDT Kristof

11  DE POORTER Johan 

12  STAELENS Bernard 

13  SOENS Sefaan

14  LiGNEEL Tessa

15  DERAMMELAERE Mieke

16  DEWAELE Ann 

17  DENEVE Ann 

18  VERMAETE Sven 

19  NOLLET Hans

20  DUPREZ Trees

21  VANHEE Herman

Ons beter
leren kennen?

Al onze cv’s
staan op 
www.n-va.be/meulebeke.
Surf maar even.

Cathy 
Devroe

34 jaar 
Grootkeuken-
medewerkster

Mieke 
Deramme-
laere

44 jaar 
Poetsvrouw

8.

15.

Benedikt  
Van Staen 

36 jaar 
Bediende

Bernard  
Staelens 

65 jaar 
Radioloog

Hans 
Nollet

71 jaar
Op rust

4.

12.

19.



Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be. 
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@n-va.be. DENKEN.DURVEN.DOEN.

“De N-VA kiest voor verandering. 
In uw gemeente, maar ook in uw

provincie. Met krachtige en
rechtlijnige kandidaten.

Geef deze N-VA-kandidaten 
op 14 oktober uw stem.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Machteld Vanhee
Lijsttrekker 

Provincieraad
District TIELT

1 VANHEE Machteld - Meulebeke

2 BUYSE Rik - Wielsbeke (Ooigem)

3 VANDEMAELE Carmen - Ardooie

4 CASTELEIN Koen - Oostrozebeke

5 DE PROOST-DEMEDTS Anja - Dentergem

6 DE RAMMELAERE Luc - Tielt

Kiezen voor verandering.
Ook in de West-Vlaamse
provincieraad.
Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit voor de
werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven niet langer
bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al actief zijn. De 
N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo kunnen ook de
provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag. 

De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober
wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken. Laat de
Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op de N-VA. Want 
zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.

In West-Vlaanderen gaan we voluit voor: 

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efficiënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.

2. Toerisme: ontspannen en ondernemen
Krachtig de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog voorbereiden en de West-Vlaamse
toeristische troeven promoten. 

3. Ruimtelijke ordening: functies verzoenen
Een goed evenwicht vinden tussen open ruimte en natuur, woonzones, bedrijventerreinen
en landbouwgebied.

4. Economie: van zeehaven tot KMO
Economische streekontwikkeling ondersteunen. Met veel aandacht voor onze 
West-Vlaamse KMO’s.

5. Landbouw: duurzame toekomst bieden
Kiezen voor een duurzame landbouw, in harmonie met toerisme en recreatie. Stimuleren
van de aquacultuur om onze visserij toekomst te geven.
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Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be.
wil u graag lid worden van de n-Va? contacteer ons via info@n-va.be.


