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V.U. Herman Vanhee
Regentiestraat 14
8760 Meulebeke

Trees Duprez kiest
voor N-VA
Sinds 2006 zetelt Trees Duprez namens VRIJ in de gemeenraad. Nu
heeft ze ook officieel voor de N-VA
gekozen.
Haar keuze werd ingegeven door
de rechtlijnigheid en duidelijkheid
van onze partij. De N-VA staat voor
verandering en voor een beter en
socialer Vlaanderen. Dit beleid wil
Trees ook in Meulebeke een plaats
geven.
Professioneel werkt onze nieuwe
aanwinst als opvoedster bij Mivalti.
Ze is gehuwd met Dany Vandenhoudt en een trotse moeder van
Arne en Niels. Trees is de dochter
van gewezen gemeenteraadslid
Pierre Duprez en zus van Herman,
Johan en Hilde Duprez.

Het Beerke
Een schitterend 2012 voor Meulebeke!
Het Meulebeekse N-VA-bestuur wenst de Meulebekenaren een gezond en
vreugdevol 2012. Verder wensen wij voor iedereen letterlijk en figuurlijk een
warm 2012! Vooral die materiële warmte is voor ons vanzelfsprekend, maar voor
niet iedereen weggelegd. Daarom is het misschien wel goed eens stil te staan bij
het feit dat er ook in onze buurt mensen wonen die het zwaar hebben. Zonder de
vervulling van deze basisbehoefte is het moeilijker om veel geluk te voelen.
Voor iedereen ook veel positieve energie, zodat ieder op zijn domein en op zijn eigen
manier actief kan zijn in een rustige, groene en landelijke gemeente. Wij hopen ook
dat Meulebeke dat landelijke karakter kan en mag behouden.
Wij willen besluiten met een Afrikaans gezegde: Als je alleen loopt, ga je sneller;
als je samen loopt, geraak je verder. Deze wijsheid brengt ons bij de hoop op een
vruchtbare samenwerking zodat we samen aan een langetermijnvisie kunnen werken
ten voordele van onze bevolking.
Heeft u vragen dan kan u onze bestuursleden altijd contacteren via mail of via de
website www.n-va.be/meulebeke.
Johan De Poorter
Secretaris N-VA Meulebeke

Wilt u Trees
contacteren?
Dat kan!

TREES DUPREZ
Weverstraat 10
8760 Meulebeke
e-post: trees.duprez@n-va.be
tel: 051 48 70 29

Ook de andere bestuursleden van
N-VA Meulebeke kan u steeds contacteren. Hun gegevens vindt u op
www.n-va.be/meulebeke

HET BESTUUR VAN N-VA MEULEBEKE WENST U EEN SCHITTEREND 2012!
Van linksboven naar rechtsonder: Antal Soete, Hans Nollet, Ivo Vermaete,
Machteld Vanhee, Guide Verbeke, Herman Vanhee, Johan De Poorter en Trees Duprez.

Bijkomende industriezone in Meulebeke
Nagenoeg iedereen is het erover eens dat de Haandeput een onmogelijke keuze is om een regionaal
bedrijventerrein in te planten. De N-VA is voor een bijkomend industrieterrein, maar zeven huizen onteigenen of laten omsingelen door industrie kan voor ons
niet door de beugel. Ter info:
de gemeente kan zelf beslissen
over een een lokaal industrieterrein.
GEMEENTE OF PROVINCIE?
Toen de discussie losbarstte, gaf
de gemeente de schuld aan de
provincie. Maar in het voorontwerp van het Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan staat
wel degelijk dat de gemeente de Haandeput suggereerde. Ook de verantwoordelijke van de Deputatie verklaarde dat dit zo is.
DE DICTATUUR VAN CD&V
In november liet de CD&V nog eens haar ware gelaat
zien. Het actiecomité van de Haandeput wilde op een ludieke manier de petities overhandigen voor de start van
de gemeenteraad. Het gemeentebestuur weigerde die in

ontvangst te nemen. Men wilde zelfs niet naar het comité
luisteren.
Bovendien zette de politie, in opdracht van de burgemeester, FOCUS-WTV buiten. We vragen ons nog steeds
af waarom. De gemeenteraad was nog niet eens begonnen. Nochtans werd de tv-zender in het verleden vaak
door het schepencollege uitgenodigd… om hun beleid in
een gunstig daglicht te plaatsen. De cameraploeg moest
2 uur buiten wachten in een temperatuur van 4°C voor
ze een reactie van burgemeester en schepenen kon optekenen.
N-VA (VRIJ) STELT ALTERNATIEVEN VOOR
N-VA Meulebeke vindt dat een locatiekeuze goed gemotiveerd en ernstig afgewogen moet worden tegenover de
alternatieven. Er zijn zones in Meulebeke waarbij geen
zeven huizen onteigend moeten worden. We hebben reeds stappen ondernomen om onze voorstellen te
bespreken met de studiedienst van
de provincie.
Herman Vanhee

Jong N-VA Mandel van start!
Op 29 oktober gaven de bestuursleden van alle omliggende afdelingen het officiële het startschot voor
Jong N-VA Mandel. De nieuwe afdeling biedt jonge
leden uit onze streek de kans om met elkaar in contact
te komen. Niet alleen Meulebeke helpt een handje
mee, ook Ardooie, Pittem, Ruiselede, Wingene, Tielt,
Dentergem, Wielsbeke en Oostrozebeke sprongen op
de kar. Het komende jaar zal de jonge, toffe vriendenkring van N-VA Mandel verschillende activiteiten organiseren.
Tot voorzitter werd Alexander Callens uit Dentergem
verkozen. Hij wordt bijgestaan door secretaris Daan Vandamme uit Ardooie. Het bestuur is voltallig met Kenneth
Six en Julie Eeckhout uit Ardooie en onze eigen Meulebeekse bestuursleden Machteld Vanhee en Antal Soete.

Van links naar
rechts: Secretaris
Daan Vandamme,
Kenneth Six, Antal
Soete, voorzitter
Alexander Callens,
Julie Eeckhout,
Machteld Vanhee
en peter Koenraad
Degroote.

Dentergems burgemeester Koenraad Degroote is peter
van Jong N-VA Mandel. Hij is zeer tevreden over het initiatief en wenst zijn petekindjes het allerbeste toe.
Antal Soete

Tweemaal goed nieuws voor de brandweer
In het verleden kwam Herman Vanhee op de gemeenteraad verschillende keren
op voor de belangen van de brandweermannen. En dat levert resultaat op. Zo is de
bouw van het nieuwe arsenaal voor de brandweer eindelijk opgestart. De opening is voorzien kort voor de verkiezingen van volgend jaar. Bovendien krijgen de
brandweermannen sinds kort een vergoeding als ze een opleiding volgen. In de
omliggende gemeenten was dit al langer het geval.

Benoeming nieuwe gemeentesecretaris zorgt voor discussie
Zowel Meulebekenaren als niet-inwoners fronsen
de wenkbrauwen nu de zoon van de burgemeester
zich kandidaat stelt als gemeentesecretaris. Er is immers een grote vrees voor bevoordeling. Zullen de selectie en de aanstelling wel eerlijk verlopen? N-VA
Meulebeke wil duidelijk zijn: het gaat ons niet om de
persoon, maar om de principes!
SECRETARIS VOOR GEMEENTE EN/OF OCMW?
De Vlaamse regering wil op lange termijn de functies van
OCMW-secretaris en gemeentesecretaris in kleine gemeenten door één persoon laten uitoefenen. In Meulebeke verloopt dat nu zo: de zoon van de burgemeester
was eerder al secretaris van het OCMW. Toch wil Meulebeke nu de functie van gemeentesecretaris openstellen
voor andere kandidaten. Aanvankelijk wist de zoon van
de burgemeester niet of hij zich kandidaat zou stellen,
meldde een krant. CD&V wil ook niet laten weten of ze
kiezen voor één secretaris of twee.
VRIJ DOET VOORSTELLEN, MAAR HELAAS…
Om de procedure helemaal zuiver te houden, diende
VRIJ (N-VA, Open Vld en onafhankelijken) verscheidene voorstellen in op de gemeenteraad:

• N-VA (VRIJ) wil een onpartijdige jury. Eén van de
vier juryleden is de persoonlijke advocaat van de burgemeester. Een ander jurylid zetelde tot voor kort in
het nationaal partijbestuur van CD&V. Vindt u dat een
onpartijdige samenstelling?
VRIJ KRIJGT GELIJK NA KLACHT BIJ GOUVERNEUR
N-VA (VRIJ) diende bij de gouverneur klacht in tegen
deze manier van aanstellen. Daardoor trok het gemeentebestuur enkele beslissingen in, stelde zich in orde en
legde ze terug ter stemming voor. CD&V had onder
meer nagelaten de functieomschrijving te bespreken met
de vakbonden. Weinig democratisch, als u het ons
vraagt…
Als de zoon van een burgemeester kandidaat is voor de
positie van gemeentesecretaris, dan is het voor iedereen die het goed meent maar normaal dat er garanties
op een eerlijke selectie zijn. In Meulebeke verwerpt de
CD&V-meerderheid echter zonder enige schaamte alle
voorstellen van de VRIJ-minderheid! De Meulebekenaar
denkt er het zijne van…

• Kies voor een vergelijkend examen, waarbij de kandidaat met het beste resultaat op het examen de baan
krijgt. Het voorstel werd tot tweemaal toe van tafel
geveegd door meerderheidspartij CD&V. Kiezen zij
misschien liever zelf de ‘ideale’ kandidaat?

Herman Vanhee

Quiz Jong N-VA groot succes
De eerste Vlaamse Berenquiz van Jong N-VA Meulebeke vond plaats op vrijdag 11 november. Twintig ploegen, sommigen die speciaal van een stuk verder
kwamen, namen deel aan de quiz. In de knusse volkszaal was het niet alleen koppen tellen aan de quiztafels,
maar ook aan de toog. Het beloofde een spannende maar
vooral gezellige quiz te worden.
Quizmaster van dienst was ons eigen bestuurslid Ivo Vermaete. In acht rondes, van Per Seconde Wijzer tot Pietje
Puk en One-Two-Three, kregen de quizploegen kansen
om punten te scoren. De winnaar van de eerste Vlaamse
Berenquiz werd de Meulebeekse
ploeg Kwistedadde. Op de
tweede plaats eindigde Edelrot,
de derde plaats was voor N-VA
Zwevegem. Winnaars en verliezers konden een prijs uitkiezen! Nadien werd er nagepraat met
een hapje en een drankje.
In 2012 volgt er zeker een nieuwe Vlaamse Berenquiz. Misschien tot dan?
Machteld Vanhee

VLAANDEREN BESPAART ÉN INVESTEERT
De personeelsbudgetten van de
Vlaamse overheid daalden de
voorbije twee jaar met 5 procent.
We hebben ook drastisch
bespaard op de werkingsmiddelen.
Tegen 2014 zullen er bovendien
1 400 ambtenaren op de
verschillende Vlaamse
departementen
niet stelselmatig
vervangen worden.
Een besparing van
50 miljoen euro
per jaar!

Als enige overheid in dit land
heeft Vlaanderen een begroting
in evenwicht. Vlaanderen heeft
de voorbije twee jaar al twee
miljard euro bespaard.
De Vlaamse Regering zal ook
de volgende jaren een begroting in
evenwicht voorleggen.
Als er geleidelijk aan toch
wat budgettaire ruimte
komt, investeren we dat
zoals Europa vraagt:
in onze economie
(O&O, infrastructuur,
werk …) en in sociaal
beleid (kinderopvang,
wachtlijsten
gehandicapten,
kindpremie …).

Geert Bourgeois,
Viceministerpresident van de
Vlaamse regering

Philippe Muyters,
Vlaams minister van
Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport

ELIO DI RUPO EN DE ZES ONDERHANDELENDE PARTIJEN
BEREIKTEN EEN BEGROTINGSAKKOORD DAT BIJZONDER NEFAST IS:
1.De begroting bestaat voor tweederde uit belastingverhogingen, zowel voor burgers als bedrijven: daarmee
zijn we het enige land in Europa dat meer uit
belastingen haalt dan uit besparingen. België wordt nu
deﬁnitief Europees kampioen belasting heffen.

Bart De Wever,
nationaal
voorzitter N-VA

2.De begroting is fundamenteel onrechtvaardig voor de Vlamingen, want zij betalen de grote meerderheid van de belastingen in dit
land. Het is duidelijk wie de factuur van de regering-Di Rupo zal betalen: de Vlaamse middenklasse.
3.Op het vlak van de sociaal-economische hervormingen worden alleen maar enkele kleine stapjes gezet, terwijl alle andere landen
om ons heen reuzensprongen aan het zetten zijn. De belangrijkste stappen in die hervormingen worden uitgesteld tot 2016.

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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