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V.U. Herman Vanhee
Regentiestraat 14
8760 Meulebeke

11 juli zoekt
Vlaamse Leeuwen!
De Vlaamse nationale feestdag
nadert met rasse schreden. N-VA
Meulebeke wil deze dag aangrijpen
om een gevoel van trots voor
Vlaanderen te stimuleren. Daarom
gaan we op 11 juli, vanaf 9 uur
’s ochtends, op zoek naar leeuwenvlaggen in onze gemeente. Wie de
Vlaamse vlag uithangt, krijgt van
ons een kleine attentie.
De N-VA is ervan overtuigd dat
onze welvaart gestimuleerd zal
worden wanneer beide landsdelen
hun verantwoordelijkheid opnemen. Geloof in onszelf is daarom
belangrijk. En door de Vlaamse
Leeuw uit te hangen, tonen we dit.
Wij hopen dan ook u op 11 juli een
attentie te mogen brengen!

Meulebeke

HET BEERKE

Meulebeke verkiest nieuw N-VA-bestuur
Begin januari hield onze afdeling bestuursverkiezingen. Deze waren een
daverend succes. Wij danken dan ook de talrijke leden die hun stem hebben
uitgebracht.
Het pas verkozen bestuur van N-VA Meulebeke ziet er als volgt uit. Onze nieuwe
voorzitter is Herman Vanhee. Hij wordt bijgestaan door ondervoorzitter Geert
Strobbe en secretaris Johan De Poorter. De overige bestuursleden zijn Machteld
Vanhee, Ivo Vermaete, Kristof Vandenbussche, Hans Nollet, Guido Verbeke en Antal
Soete.
Onze afdeling wil als een sterke en hechte ploeg de N-VA op de kaart zetten door
alle inwoners een geloofwaardig alternatief aan te bieden. We gaan voor een ambitieus beleid op maat van de inwoners. Samen willen we inzetten op een rustige,
groene en financieel aantrekkelijke gemeente, waar het goed en veilig is om te wonen.
Johan De Poorter,
Secretaris N-VA Meulebeke

Heeft u nog geen Vlaamse Leeuw?
U kan bij N-VA Meulebeke een vlag
bestellen voor €5.
Contacteer ons via
meulebeke@n-va.be
of via één van onze
bestuursleden.
Machteld Vanhee

Boven v.l.n.r.:
Ivo Vermaete, Machteld Vanhee, Guido Verbeke, Geert Strobbe, Antal Soete
Onder v.l.n.r.:
Herman Vanhee, Johan De Poorter, Hans Nollet

Als groen op de ene plek verdwijnt,
moet het elders bijkomen
Vlakbij de kleiputten van Meulebeke ligt een groot natuurgebied. Een deel hiervan is inmiddels ingepalmd door de uitbreiding van de nabijgelegen bedrijvenzone. N-VA Meulebeke, De Torenvalk en andere medestaanders pleiten er al lang voor om het verloren gegane grondgebied te compenseren op een
andere plaats in West-Vlaanderen. Tot op heden tevergeefs.
Nochtans is de totale oppervlakte bos en natuur in onze provincie bedroevend laag. Daarom zijn er initiatieven nodig voor uitbreiding. En het mag niet bij plannen alleen blijven. Dankzij de gedrevenheid van het Agentschap voor Natuur en Bos in West-Vlaanderen werden al verschillende successen geboekt. Denk maar aan
nieuwe natuurontwikkelingsgebieden en stadsbossen in o.a. Oostende, Kortrijk, Wevelgem en Brugge.
Toch worden er nog dagelijks bossen ter grootte van anderhalf voetbalveld gekapt in Vlaanderen. We gaan er dus niet op vooruit op vlak van natuurbeheer. Integendeel, stilaan zakken
we weg naar de laatste plaats in Europa. Daarom vragen we iedereen in Meulebeke de eis van
de N-VA voor meer natuurgebied te steunen.

Geen extra vuilniszakken voor jonge gezinnen
Herman
Ieder jaar behandelt de gemeenteraad het reglement inzake de huisvuilzakken. Dit jaar stelde
Vanhee
VRIJ, niet voor het eerst, voor om gezinnen extra te ondersteunen door meer zakken toe te kennen per kind jonger dan 3 jaar. Dat jonge gezinnen zo’n duwtje in de rug best kunnen gebruiken, zal niemand
verbazen. Huisvuilzakken raken snel gevuld wanneer je kind er aan recordtempo een hele reeks pampers
doorjaagt. Bovendien zou het voorstel van VRIJ helemaal niet veel geld kosten. De Meulebeekse CD&V dacht
er helaas anders over en stemde het voorstel van VRIJ en sp.a laconiek weg. Jonge gezinnen blijven dus met de
gebakken peren zitten. Of met de volle pampers…

De provincies op dieet
Dat er te veel politieke niveaus zijn in ons land, is
geweten. Voor wie de tel kwijt is, het zijn er vier: de
gemeenten, de provincies, de Vlaamse overheid en
de federale overheid. De N-VA wil iets veranderen
aan die wildgroei. Dit stond duidelijk in ons
verkiezingsprogramma.
Nu al is beslist dat het aantal provincieraadsleden,
na de volgende verkiezingen, verminderd wordt van
84 naar 72. Dat is alvast een stap in de goede richting.
Toch verzetten binnen de provincieraad bijna alle
partijen zich tegen dit groenboek. Nochtans werd dit
goedgekeurd door de voltallige Vlaamse Regering
(CD&V, sp.a en N-VA). Het terugdringen van het
aantal raadsleden staat bovendien in het partijprogramma van Open Vld en Groen!, net die partijen
die zich blijven verzetten!
Maar de N-VA blijft rechtlijnig. Ook al is ondergetekende telkens de kop van jut is als de provincieraad
het groenboek behandelt. Wanneer gaan de provin-

cies eindelijk inzien dat het geen zin heeft om zichzelf te blijven uitvinden met nieuwe bevoegdheden en nieuwe samenwerkingsakkoorden? Wat
heeft de provincie te zoeken in Roemenië? Wat is het
nut van een bezoek van de provincieraad aan China?
Waarom blijft men geld pompen in het Europacollege?
In plaats van inhoudelijke antwoorden te geven op
al deze vragen, hebben de provincies een publiciteitscampagne opgestart om te vertellen hoe goed ze
wel zijn. Kostprijs: € 1,5 miljoen euro! Centen die van u
en mij komen. Dan zegt de
N-VA het liever zoals het is:
afslanken is dringend nodig.
Want voor ons is behoorlijk
bestuur een prioriteit!
Kristof Pillaert
provincieraadslid

Goed nieuws voor Meulebeekse brandweer
In ons vorige nummer lieten we u al weten dat VRIJ
zich in de gemeenteraad het lot van de brandweer aantrekt. Een van de hete hangijzers was de stalplaats van
de voertuigen van de blusgasten. Die vinden namelijk
tijdelijk onderdak in een tent! De voorbije maanden
draaide de brandweer bovendien zelf op voor de kost
hiervan. Zoals we in de vorige editie van Het Beerke
aanklaagden vinden wij dat dit niet kan. De gemeente
is verantwoordelijk voor een goed onderkomen voor
de brandweer en moet dus voor de kosten opdraaien.
Dit op een ploeg vrijwilligers verhalen is je reinste
waanzin.

Mede dankzij de inspanningen van VRIJ haalt de gemeenteraad nu bakzeil. Eind april zou de langverwachte tent voor de brandweerwagens - op kosten van
het gemeentebestuur - dan toch geïnstalleerd worden.
Dat is goed nieuws, maar het blijkt natuurlijk een tussenoplossing die allesbehalve ideaal is. Wij hopen dan
ook dat het huidige verblijf van deze reddingstuigen
beperkt blijft in de tijd. Helaas stellen we vast dat het
rond het dossier van het nieuwe brandweerarsenaal
nabij het stationsmuseum verdacht stil blijft. Maar wij
zullen de ontwikkelingen nauwgezet opvolgen!
Herman Vanhee,
Gemeenteraadslid

Meulebeke hartveilige gemeente!
In de gemeenteraad liet VRIJ de aanschaf van één of meerdere Automatische Externe Defibrillatoren (AED)
onderzoeken. Het plaatsen van dit toestel bij onder meer sportcentrum Ter Borcht, de brandweer en het Rode
Kruis kan levens redden!
Een defibrillator is een computergestuurd toestel dat levensbedreigende hartritmestoornissen opspoort, analyseert
en eventueel behandelt door middel van een elektroshock. De stroomstoot zet het hart aan om zelf weer het juiste
ritme te vinden.
Kenmerkend aan een AED is dat dit iedereen in Vlaanderen het toestel
mag gebruiken. Gesproken instructies laten immers toe om een AED
100 % veilig te gebruiken. In samenwerking met het Rode Kruis kan de
gemeente bovendien opleidingen geven aan zo veel mogelijk mensen
over het gebruik van de defibrillator. Op de website www.hartveilig.be
kan u zien hoe het toestel gebruikt wordt.

Een defibrillator
kan een falend hart
weer op gang brengen

Herman Vanhee

Lid worden van een groeipartij?
Terwijl Vlaamse politieke partijen massaal leden verliezen, geldt voor de N-VA het
tegendeel. Dat maakte een rondvraag van De Standaard bij de partijsecretariaten
overduidelijk.
Wilt u samen met ons dat deelstaten verantwoordelijk zijn voor eigen daden?
Wilt u welvaart en welzijn door bestaande structuren te veranderen?
Wilt u rechtvaardige solidariteit?
Dat kan! Word lid van onze partij. Surf naar www.n-va.be/meulebeke
en contacteer een van onze lokale N-VA-medewerkers. Wij laten u weten
hoe u uw steentje kan bijdragen aan een beter Meulebeke en een beter
Vlaanderen.

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT
Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.
Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf
volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,
onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken
van de wachtlijsten in de zorgsector.
Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten
in de federale begroting te dichten.
Philippe Muyters,
Vlaams minister van Begroting

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efﬁciëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staatshervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter werken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen.
Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer
bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie
steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

Geert Bourgeois,
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

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.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
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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