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N-VA MEULEBEKE WENST U EEN SCHITTEREND 2014!
Je kan misschien de wind niet veranderen,
maar hoe de zeilen staan, bepaal je zelf!
Johan De Poorter, voorzitter N-VA Meulebeke
Onze N-VA-fractie heeft een boeiend eerste jaar
gemeentepolitiek achter de rug. Als grootste
oppositiepartij hebben we uw stem verwoord in
domeinen als veiligheid, sociaal beleid en
democratische inspraak. Het was een jaar met voor elk
wat wils: zowel positieve als minder leuke ervaringen.
Wij hopen hoe dan ook dat 2014 voor u meer vrolijke
dan treurige momenten zal meebrengen.

2014

N-VA: OOK VOOR U IN MEULEBEKE

V.U.: Johan De Poorter - Buyveldstraat 4 - 8760 Meulebeke - johan.depoorter@n-va.be

Met Geert Bourgeois, Koenraad
Degroote, Pol Van Den Driessche en
Brecht Vermeulen.

De komende jaren werken onze mandatarissen en bestuursleden actief aan een
berengemeente waar het goed is om te leven, wonen en ondernemen. De N-VAfractie heeft al een paar punten van haar verkiezingsprogramma kunnen verwezenlijken of opstarten, in samenwerking met de meerderheid. We denken
dan aan het winterplan, de buurtinformatienetwerken (BIN) en de toegankelijkheid van de kerkhoven.
Onze fractie steunde ook positieve voorstellen van de meerderheid. Toch blijven we kritisch waar het moet, bijvoorbeeld bij de meerjarenbegroting en de
gezinsbelasting. Via onze site, Facebook, mail en onze raadsleden kan u ons
steeds bereiken. We luisteren naar uw noden en behoeften. Want uw bezorgdheid is ook onze bezorgdheid.

VERANDERING VOOR VOORUITGANG
Iedereen is welkom!
Nadien is er nog de mogelijkheid
om na te praten met de gastsprekers, provincieraadsleden en
lokale mandatarissen.
Meer info:
Johan De Poorter
Buysveldstraat 4
8760 Meulebeke
johan.depoorter@n-va.be

www.n-va.be/meulebeke

Het komende jaar wachten ons op Vlaams, federaal en Europees niveau belangrijke beslissingen. Op 25 mei kan u door uw stem onze toekomst een duidelijke
richting geven. Enkel door uw sterke signaal kan de gevraagde - en al ingezette
- verandering er komen.
Maar eerst en vooral leven we intens mee met het N-VA-congres van 31 januari
tot en met 2 februari. Hier zal onze visie op het confederalisme en dus op onze
maatschappij worden vastgelegd. Niet alleen in de pers, maar ook via ons huisaan-huisblad zullen we u nog over deze visie informeren.
Wij wensen iedere inwoner van Meulebeke dan ook een bijzonder voorspoedig
2014. Een jaar met een goede gezondheid, veel geluk en vertrouwen om daarop
enthousiast het nieuwe jaar te bouwen.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Meerjarenplan mist visie en viseert personeelsleden
Tijdens de zitting van 23 december stemde de
gemeenteraad over het meerjarenplan voor de periode
2014-2019. De N-VA-fractie keurde dit meerjarenplan
niet goed. We missen in deze tekst een visie voor onze
berengemeente.

Raadsleden Herman Vanhee,
Benedikt Van Staen, Tom Wattijn
en Rik Vergote keurden het
voorgestelde meerjarenplan
resoluut af.

Volgens onze mening is een sterk beleid gebaseerd op een
duidelijk geformuleerde visie met strategische beleidskeuzes. Die moet een duidelijke invulling krijgen door
concrete actiepunten.

Geen respect voor de democratie
In dit plan past ook de voorbije actie waarbij niet minder
dan tien personeelsleden werden geofferd. Het voltallige
personeelskorps betaalt de rekening door vrije dagen in te
inleveren. Ook op het loon wordt beknibbeld via de maaltijdcheque. De meerderheid vond het niet nodig dit eerst
op de gemeenteraad te brengen. Men vond het zelfs niet
gepast om de gemeenteraadsleden hierover in te lichten.
Je moet het maar durven.

Geen sociaal overleg
De N-VA betreurt dat de democratie in Meulebeke weer
uit het oog werd verloren. Zelfs het overleg met de sociale
partners werd niet gewaarborgd. We zouden het een evidentie vinden dat er eerst in overleg naar mogelijke oplossingen wordt gezocht vooraleer over te gaan tot
drastische maatregelen. Het is toch niet normaal dat het
gemeentepersoneel de rekening krijgt gepresenteerd voor
een falend beleid? En toch is dat wat er gebeurt met zij die
zich dagelijks inzetten voor de Meulebeekse bevolking.
Het wordt tijd dat degenen die Meulebeke de financiële
put hebben ingeduwd hun verantwoordelijkheid nemen.

Wie heeft er spijt?
Als we dan in het ACW-blad Visie een artikel met de
hoofding ‘Tot spijt van wie ’t benijdt’ lezen, waarin
Meulebeke wél financieel gezond wordt verklaard, dan
zakt onze broek af. Terwijl net het ACW de schepen van
Financiën heeft geleverd de voorbije legislatuur. Je moet
het maar durven, met 20 miljoen euro aan schulden.

Stenen i.p.v. mensen
We stellen nogmaals vast dat er de vorige legislatuur
overgeïnvesteerd is. De CD&V-meerderheid heeft geïnvesteerd in stenen in plaats van mensen. Weet bijvoorbeeld dat onder meer de opknapbeurt van het
gemeentehuis het voorziene budget ernstig heeft overschreden. Nochtans was de ACW-schepen van Financiën
net ook schepen van Patrimonium.

Wist je dat …
… de bewoners van de Haandeput en omgeving nog altijd in grote onzekerheid leven?
Na de zwarte 10 augustus 2011 verpestte CD&V hun dromen door in hun tuin een industriezone in te kleuren. 28 maanden later is er nog steeds geen oplossing. Mensonwaardig!
… de gemeenteraad het N-VA-voorstel om de gezinsbelasting voor eenoudergezinnen
aan te passen heeft weggestemd? Wij wensten deze belasting met 25 procent te verminderen omdat studies aantonen dat eenoudergezinnen een groot risico hebben op armoede.
… het gemeentebestuur de hogere overheid heel hard mag bedanken? Van de 15,6 miljoen euro
investeringen die de meerderheid plant, komen er in de vorm van subsidies meer dan 14 miljoen van het Vlaams
Gewest, dus niet uit eigen zak.
… de klucht van de gele stickers op de rode huisvuilzakken voorspeld werd door de oppositie? Na Nieuwjaar waren
er dan toch stickers tekort. Gezinnen kwamen in de problemen doordat vuilniszakken op straat bleven staan.
… er op vraag van de N-VA eindelijk maatregelen komen om de veiligheid van het (veelal vrouwelijk) personeel in
het gemeentehuis te verhogen? Het gaat met name om de openingsuren op zaterdagvoormiddag. Een camera en een
alarm kunnen hierbij helpen.

meulebeke@n-va.be

West-Vlaamse meerjarenplanning is op vele vlakken
een gemiste kans
De provincie maakt te weinig middelen vrij om
een vernieuwend beleid te kunnen voeren.
Provincieraadslid Machteld Vanhee
Niet alleen in de 64 WestVlaamse gemeentes moest
eind vorig jaar de
meerjarenplanning 20142019 goedgekeurd worden.
Ook op provinciaal vlak gebeurde dat. Er worden echter
geen keuzes gemaakt en in moeilijke tijden wordt
gekozen voor status quo. De N-VA gaat liever voor een
beleid van verandering, met visie en ambitie.

Provincie zet in op marketing,
maar die schiet doelen voorbij

Meerjarenplanning gaat voorbij aan interne
staatshervorming
“Dat de provincie de financiële middelen optimaal moet
inzetten is voor de N-VA nogal evident”, aldus provincieraadslid Machteld Vanhee. “Dat er een verantwoord fiscaal beleid zal gevoerd worden, is minder duidelijk. Er
gaan heel wat bevoegdheden van het provinciale niveau
naar het Vlaamse niveau via de interne staatshervorming.
De provinciale belastingen zouden dus ook kunnen dalen,
maar daar merken we niets van in de meerjarenplanning.”
Er gaat ook te veel aandacht naar persoonsgebonden materies, te weinig naar grondgebonden materies. Deze vaststelling maakt duidelijk dat de meerjarenplanning van de
meerderheid voorbij gaat aan de interne staatshervorming, die net de klemtoon op de grondgebonden materies
legt. De N-VA betreurt deze evolutie zeer. Er wordt nog
1,7 miljoen euro subsidie voorzien voor welzijn. Ook het
Rekenhof formuleert hierop kritiek.

West-Vlaanderen zet te weinig in op de grote toeristische aantrekkingskracht die de
herdenking van de Groote Oorlog zal teweegbrengen.

De provincie West-Vlaanderen zal ook sterk inzetten op
marketing. Maar de N-VA plaatst vraagtekens bij de inhoudelijke klemtonen. ‘Iedereen West-Vlaams’ zal bijvoorbeeld amper een effect hebben op het aantrekken van
bedrijven. Als er al ingezet wordt op marketing om WestVlaanderen op de kaart te zetten, dan is tijdens deze periode net toerisme een uitdaging. “De herdenking van de
Eerste Wereldoorlog is dé ideale kapstok om de diverse
beleidsdomeinen te versterken tijdens en na deze bestuursperiode”, besluit Vanhee.

N-VA Steunt Music for Life
Eind december overhandigden de vijf provinciale trekkers van de N-VA-acties voor
Music for Life even veel cheques van in totaal 32 872,69 euro aan Linde Merckpoel in De
Schorre in Boom. Daarmee sloot de N-VA haar acties voor weesziekten af. Vlaams minister Geert Bourgeois koos ‘I Gotta Feeling’ van The Black Eyed Peas als verzoeknummer.
De lokale N-VA-afdelingen zamelden geld in voor zogenaamde ‘weesziekten’. Dat zijn aandoeningen die zo
zeldzaam zijn dat er weinig middelen
worden vrijgemaakt voor onderzoek en de ontwikkeling Ook N-VA Meulebeke was aanwezig op
de benefietavond in Lichtervelde.
van medicijnen. Daardoor blijven patiënten in de
kou staan of moeten zij zich in de schulden werken om medicijnen te kunnen
veroorloven. Per provincie was er telkens een andere weesziekte en trekker.
In West-Vlaanderen zamelde Vlaams minister Geert Bourgeois 9 003,50 euro
in voor vzw Het Zeepreventorium, waar chronische aandoeningen als mucoviscidose behandeld worden.

www.n-va.be/meulebeke

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

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

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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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