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MEULEBEKE

Het Beerke

De Meulebeekse Mollen
De molshopen van de meerderheid stapelen zich op.
‘De Meulebeekse Mollen’, het zou een album van
Suske en Wiske kunnen zijn. De strijd naar de burgemeesterssjerp zindert drie jaar na de verkiezingen nog
steeds na op het gemeentehuis. Het schepencollege kan
niet meer door één deur.

V.U.: Johan De Poorter, Buysveldstraat 4, 8760 Meulebeke

LANGETERMIJNPROJECT BROODNODIG
Het water tussen de middenstands-landbouw-fractie
enerzijds en Beweging.net (het vroegere ACW) anderzijds is nog nooit zo diep geweest in de berengemeente.
Wegen en riolen vervangen lukt nog. Maar andere beleidsmaatregelen vormen steeds stof tot ruzie. Deze strijd
verhindert een langetermijnproject voor Meulebeke.
Zo’n project is nochtans broodnodig. Meestal blijven de
brokstukken binnenskamers. Maar hoe langer hoe meer
wordt deze strijd ook zichtbaar.

HET ROMMELT IN DE MEERDERHEID
Bovendien rommelt het ook binnen de Beweging.netfractie op zich ferm. De truc van de naamsverandering
(na Arco, Dexia, …) lukt niet in Meulebeke. De ‘oude
krokodillen’proberen (zonder mandaat van de kiezer) de

www.n-va.be/meulebeke

poppen aan het dansen te krijgen door allerlei stokken
in de wielen te steken van de beleidsploeg, tegen of met
hun eigen mandatarissen.
Dat ze een paard van Troje in het college gekregen hebben op het einde van de vorige legislatuur, komt hen
goed uit. Zijn zij trouwens vergeten dat ze een zeer groot
aandeel hebben in de financiële put van Meulebeke ?

HEEFT DE MEERDERHEID NOG EEN MEERDERHEID?
Tijdens de OCMW-raden stemden de CD&V’ers al meermaals tegen hun eigen OCMW-voorzitter.
In december was er zelfs geen meerderheid meer. Ook in de gemeenteraad krijgt
de meerderheid niet alle neuzen meer in
dezelfde richting. Cynisch genoeg voert
men dan acties tegen het eigen beleid alsof
u, als kiezer, het verschil niet ziet tussen
hun woorden en hun daden. Kortom: waar
een ‘wei’ is, is een mol.

u!
Dit deden wij al voor

De N-VA-gemeenteraadsleden zijn er voor u: Herman
Vanhee, Tom Wattijn, Benedikt Van Staen en Rik Vergote.

De gemeentelijke beleidsperiode zit alweer halfweg. Hoewel de N-VA niet in de Meulebeekse meerderheid zit,
wegen we toch op het beleid. Daardoor konden we een aantal belangrijke zaken op de agenda zetten. Het gevolg:
een aantal concrete verwezenlijken die u elke dag merkt.
Het Winterplan, de bomen langs de
Spoorweglaan, een buurtinformatienetwerk: allemaal dossiers waarin de
N-VA doorbraken forceerde.

 et winterplan was het eerste
H
voorstel van onze kersverse
N-VA-fractie. Dit werd meteen
uitgevoerd.
 Onze aandacht voor busreizigers
vertaalde zich in schuilhuisjes
op de juiste plaats.
 De oprichting van buurtinformatienetwerken (BIN’s) maakt
Meulebeke veiliger.
 De gemeentelijke infrastructuur
is voortaan toegankelijk voor
iedereen
 Toegankelijke paden op de
begraafplaatsen voorkomen
ongelukken.
 In ’t Berenhuisje verhoogde
de veiligheid en verbeterde de
administratieve opvolging door
het invoeren van fiscale fiches.
 Het gemeentepersoneel kan
gebruik maken van
elektronische maaltijdcheques.
 We zetten een energiezuinig
beleid hoog op de agenda.
 De meerderheid werd bijgestuurd op het vlak van
verkeersveiligheid zodat geen
bizarre situaties ontstaan.
 De veelvuldig voorkomende
administratieve fouten straften
we genadeloos af.


NOG WERK AAN DE WINKEL

Een aantal van onze voorstellen
overtuigden de meerderheid nog
niet. Maar we blijven ons voor de
volgende dossiers inzetten:

 e stelden voor om onze buurW
gemeenten mee te laten betalen
voor zwembad Ter Borcht.
 De digitale aanvraag van
gemeentelijke accommodatie
moet er snel komen.
 Ruimere openingstijden voor
BIB Vondel zijn nodig.
 We vragen de verdere uitbouw
van de website
www.meulebeke.be voor het
aanvragen van documenten en
vergunningen.
 De invoering van een lokale
geschenkbon kan de zelfstandigen een duwtje in de rug geven.
 Het wegdek van de Spoorweglaan moet dringend hersteld
worden om schade bij buren te
verhinderen. De gezonde bomen
langs de Spoorweglaan moeten
dan weer blijven.
 We pleiten voor de afschaffing
van maaltijden op vergaderingen
van intercommunales.
 Gemeentepersoneel moet
respectvol behandeld worden:
sociaal overleg, correct en
motiverend personeelsbeleid, …
 Een belastingverlaging voor
éénoudergezinnen moet
kunnen.
 De invoering van 1-euromaaltijden voor kansarmen zou een
sociale maatregel zijn.
 Een gemeenteschepen minder
zou een nuttige besparing zijn.


Zaal ISO
Sint Jorisstraat 62,
Izegem

Pakt de regering de asielcrisis goed aan? Wat moet het Europese antwoord
op de vluchtelingenstroom zijn? En worden er nu veel meer criminele
asielzoekers teruggestuurd naar hun land van herkomst dan voordien? Op
deze en veel andere vragen krijgt u binnenkort een antwoord van staatssecretaris Theo Francken.
Op dinsdag 15 maart 2016 organiseert N-VA Izegem samen met het
N-VA-arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt een gespreksavond met
Theo Francken in zaal ISO in Izegem. Iedereen is van harte welkom!
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Gemeentebestuur blaast warm en koud
over kleiputten
De saga rond de kleiputten op de
Paanders gaat door. Het milieueffectenrapport, dat nodig is bij risicovolle activiteiten in gebieden van
meer dan 10 hectare, blijkt nu niet
meer nodig.
Dat komt omdat een gewezen schepen
met zijn landbouwvennootschap en
zijn familie grond opkocht van NV
OB&D, waardoor de oppervlakte van
het gebied kleiner werd dan 10 hectare.
Dat diezelfde schepen, een betrokken
partij, mag meestemmen in het college
over de voorwaarden voor opvulling
van de kleiputten is bovendien deontologisch een brug te ver.
Toch hield de provincie geen rekening
met de bezwaren van het actiecomité
en de bewoners. De aanvraag werd

onverwijld goedgekeurd. Er werd
ook geen rekening gehouden met de
enorme verkeerstoename (tot 10 000
transporten per jaar) in de Steenovenstraat en aan het Haantje.
De gemeente Meulebeke ging wel in
beroep omdat de opmaak van een
milieu-effectenrapport kunstmatig omzeild werd door de verkoop van grond.
Hopelijk doet de meerderheid dit uit
oprechte bezorgdheid voor de bewoners van de Paanders en niet louter om
hen te paaien.
Ondertussen hebben het actiecomité
en enkele individuele bewoners ook
beroep ingediend bij minister Schauvliege. De uitslag kan nog lang op zich
laten wachten, maar wij blijven het
dossier op de voet volgen.

“We moeten luisteren naar
de oprechte bezorgdheden
van de inwoners van de
Paanders.”
N-VA-bestuursleden Bernard Staelens en
Sarah Willems.

Wat liep er mis bij Arco/Dexia?
Gespreksavond
met N-VA-Kamerlid
Peter Dedecker
Vrijdag 22 april
19 uur

Zaal Delicatesse
Gentstraat 2, Meulebeke

meulebeke@n-va.be

15 maart
19.30 uur

Gespreksavond met
Theo Francken over
asiel en migratie

www.n-va.be/meulebeke
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Noteer 22 april nu alvast in je agenda want op die dag
kom Kamerlid Peter Dedecker naar Meulebeke.
De N-VA-volksvertegenwoordiger verheldert in klare
taal wat er allemaal mis ging bij het ARCO/Dexia
Debacle. Met zijn waterdichte analyse legt hij de
financiële wanpraktijken van de ACW-top bloot.
Kortom: het wordt een bijzonder boeiende en verhelderende avond. Heeft u zelf ook vragen? Kom zeker af!
Iedereen is welkom.

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Liesbeth Homans

In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en sport uit te voeren.

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.

BEVOEGDHEDEN
Uw gemeente

NU
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Vlaanderen

-50%

provincieraadsleden
in West-Vlaanderen

ovincie
nog 35 pr

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord besteden”
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen

n
raadslede

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.
De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen.
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden.
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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