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Onze 3 speerpunten:

1  Een nieuwe manier van aan politiek doen in Meulebeke
2  Een kindvriendelijke gemeente
3  Kwaliteitsvol wonen en leven

“Wij zijn berentrots om 
hier samen met onze 
eerste 4 kandidaten reeds 
enkele speerpunten te  
kunnen bekendmaken.” 

Lijsttrekker Benedikt Van Staen (42) 
woont in Marialoop. Hij is gehuwd 
met Valerie Ameye en vader van 3 
flinke dochters, Manou (8); Maëlle 
(6) en Axelle (3). Hij werkt  al 21 jaar 
met hart en ziel bij TWE Meulebeke 
(vroegere Libeltex). 
Benedikt is fractieleider van de N-VA 
in Meulebeke. De afgelopen zes jaar 
legde hij zich toe op de gemeentelijke 
financiën, mobiliteit en verkeersvei-
ligheid. 

Benedikt is tevens bestuurslid in het 
Feestcomité van Marialoop en het 

oudercomité van de Marialoopschool. In het verleden was hij 
ook voorzitter van Jeugdhuis ’t Vraagteken en voorzitter van de 
Meulebeekse jeugdraad.

Machteld Vanhee (31) is een rasechte Meu-
lebekenaar. Samen met Jurie Callens is zij de 
trotse ouder van twee kinderen, Nathan (3,5) 
en Isolde (7 maanden). Machteld werkt als 
leerkracht in de school voor buitengewoon 
onderwijs Kouter Kortrijk. 
In 2012 werd Machteld verkozen als jongste 
provincieraadslid en sindsdien zetelt zij ook 
in de OCMW-raad te Meulebeke. In de pro-
vincie volgt ze personeel-sport-onderwijs en 
Cultuur-welzijn op.
In 2018 is Machteld enkel kandidaat voor de 

gemeenteraad. Haar ervaring in de provincie 
zal ongetwijfeld van pas komen in onze beren-

gemeente. Als oud-leidster van de Chiro wil Machteld zich inzetten 
voor het verenigingsleven. Kortom: Machteld heeft een hart voor 
Meulebeke!

Peter Raedt (55) is geboren en getogen 
in Meulebeke. Hier lagere school 
gelopen en nadien de opleiding elek-
tronica gevolgd. Sinds 2010 werkt hij 
als instructeur/jobcoach Electro bij 
Kringwinkel Midwest. 
Peter zal je vooral kennen als gewezen 
zaakvoerder van Electro Peter en als 
DJ van Peters Sound Systems. Hij is 
medeoprichter van Radio Amerika. 
Peter was ook 17 jaar lid van de Chiro, 
waarvan driemaal kampleider. 

Als oprichter en beheerder van “Face-
book Meulebeke: Vroeger en Nu” heeft 

hij meer dan zijn handen vol. Een groep met meer dan 3 000 le-
den is een vaste waarde voor iedereen uit onze Berengemeente.

Lijstduwer Johan De Poorter woont bijna 20 
jaar in Marialoop. In het dagelijks leven is hij 
parlementair medewerker van Vlaams Volks-
vertegenwoordiger Axel Ronse. Hij volgt de 
dossiers op omtrent ruimtelijke ordening, 
economie, onderwijs, werk en dierenwelzijn.
Naast afdelingsvoorzitter is hij arrondisse-
menteel voorzitter van de N-VA voor de regio 
Kortrijk- Roeselare- Tielt en ook partijraads-
lid. Johan is ook beheerder van de sociale 
media van de partij. 
In zijn vrije tijd houdt Johan van tuinieren, 

een flinke wandeling maken in de natuur en 
daarnaast is hij bestuurslid van de vereniging 

van ecologisch leven en tuinieren. Hij is medeoprichter van de volks-
tuintjes Tannekenstuin te Tielt. 
Kortom hij heeft een hart voor natuur, milieu en dieren.
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Meulebeke keurt European 
Disability Card goed
Op voorstel van gemeenteraadslid Herman Vanhee (N-VA) 
lanceert de Meulebeekse meerderheid het gebruik en de 
promotie van de European Disability Card (EDC). 

De EDC helpt personen met een beperking een bewijsstuk aan te to-
nen dat ze in België erkend zijn als persoon met een handicap. Hiermee 
komen ze in aanmerking voor specifieke toegangstarieven of andere 
voordelen in de domeinen cultuur, vrijetijdsbesteding en sport.

Handicap bewijzen
In het verleden stonden Meulebekenaren met een beperking soms in de koude wanneer zij bij aanbieders 
van cultuur, sport en vrije tijd hun handicap niet op papier konden ‘bewijzen’. Hierdoor liepen personen 
met een beperking – onterecht - toegangskortingen en andere voordelen mis.

Om komaf te maken met deze pijnlijke situaties heeft staatssecretaris voor Personen met een beperking 
Zuhal Demir de EDC voorgesteld, waarmee personen met een beperking eenvoudig en zonder discussie 
kunnen aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen. Op voorstel van gemeenteraadslid Herman 
Vanhee (N-VA) voert Meulebeke deze kaart nu in.

“De kaart draagt bij tot een inclusiever Meulebeke. Personen met een beperking zullen - zonder discussies 
aan loketten - kunnen genieten van voordelen voor culturele of sportieve evenementen”, aldus raadslid 
Herman Vanhee.

De rotte vruchten op de schuldenberg
Schulden Meulebeke volgens communicatie CD&V en werkelijke schulden volgens meerjarenplan  
(opgemaakt door CD&V bestuur). 
In de ‘Zeg’ van december 
2017 lazen we dat het CD&V 
bestuur zich sterkt maakt dat 
de schulden in een record-
tempo afgebouwd worden. De 
N-VA ziet het echter anders. 

In 2013 hoorden we van de 
huidige burgemeester dat 
het vorige bestuur - waar hij 
overigens deel van uitmaakte 
- een veel grotere schulden-
berg had achtergelaten dan 
gedacht. Toen werd ook voor 
de eerste keer toegegeven dat 
de zogezegde spaarpot hele-
maal leeg was. Hoe is deze 
schuldenberg geëvolueerd? 

In de ‘Zeg’ stond te lezen 
dat deze in een recordtempo 
afgebouwd wordt. Is dat wer-
kelijkheid? N-VA Meulebeke 
nam de grafiek onder de loep.

Waarom, waarom,  
waarom?

Waarom begint de grafiek pas 
vanaf 2014? Het jaar 2013 zou 
toch het referentiejaar moeten 
zijn om aan te tonen dat het 
huidige bestuur effectief be-
spaard heeft? Waarom 14 mil-

joen euro als nulpunt nemen? 
Waarom werden de juiste 
waarden van het, in decem-
ber goedgekeurde, aangepast 
meerjarenplan niet overge-
nomen? Waarom werden de 
reeds geplande leningen voor 
2019 (4 miljoen) en 2020 (2,4 
miljoen) niet opgenomen? 

Rotte vruchten

Als N-VA fractie kunnen we 
niet anders dan vaststellen 
dat de schuldenberg helemaal 
niet werd afgebouwd. Als 
het huidige financiële beleid 
vruchten afwerpt, lijken het 
eerder rotte vruchten.

Herman Vanhee,  
Raadslid



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts 

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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
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Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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