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MEULEBEKE HET BEERKE

V.U.: JOHAN DE POORTER, BUYSVELDSTRAAT 4, 8760 MEULEBEKE

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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan-
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
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Bos weg, weg bos, crossweg?
1 februari was voor Meulebeke een zwarte dag. Tal van bomen in zowel het kapellebos, kabouterbos als het 
bos voor het kasteel werden genadeloos met de grond gelijk gemaakt. Na veel protest van Meulebekenaren 
die fier waren op de bossen rond Ter Borcht trok gemeenteraadslid Tom Wattijn aan de alarmbel.

Volgens de bevoegde schepen werden 
de bomen gekapt op aanraden van de 
woudmeester van het ANB (agent-
schap voor natuur en bos) die om de 
twee jaar de bossen komt bekijken. 
“Het kabouterbos dateert van de jaren 
90. Als er om de twee jaar een advies
wordt gegeven, is het raar dat er nooit
eerder werd ingegrepen bij zieke bo-
men of overwoekering van planten”,
vindt Wattijn.

De bevoegde schepen wist hierop dui-
delijk niet wat hij moest antwoorden 
en wist enkel nog te vertellen dat het 
hout openbaar werd verkocht. 
Wist de Meulebekenaar daarvan?
Jammer dat zo een mooi bos waar 
veel Meulebekenaren en jeugdver-
enigingen mooie herinneringen aan 
hebben, verwoest moest worden 
zonder alweer raad te vragen aan de 
milieuraad. De N-VA volgt dit verder 
voor u op.

 Tom Wattijn en Jorian met op 
de achtergrond het gekapte bos. 

  Gemeenteraadslid Tom 
Wattijn en zijn zoon die hun 
geboorteboom niet meer terug 
vonden.

De bomen sterven nietVerkleuren slechts
Verkleumen
Wanneer zij moe van bladeren zijnZij denken niet maar wetenKennen het ritueel van de natuur van binnenVergaan draagt reeds in zichNieuw leven voor hen is elke vorm van hun eigenheid

N-VA Meulebeke is actief op sociale media!
N-VA Meulebeke    @nvameulebeke
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Verkeersveiligheid voor iedereen
De afgelopen jaren kende Meulebeke een toename van het verkeer in het centrum. Enkele straten en gevaar-
lijke punten werden aangepakt. De ene straat quasi onmiddellijk en zonder probleem, het ander gevaarlijk 
punt na enig aandringen en met de nodige persaandacht. 

Geen oplossingen
Toch is er nog werk aan de winkel. Een pijnpunt blijft bijvoor-
beeld de verkeersdrukte in de Onze-Lieve-Vrouwstraat. In deze 
straat wonen geen burgemeesters of schepenen, maar wel jonge 
gezinnen en oudere mensen die zorgen voor de kleinkinderen. 
Enkele bewoners spraken de burgemeester en verschillende sche-
penen al meermaals aan, maar er volgden nog geen concrete op-
lossingen. Nochtans vinden ook hier talrijke ongelukken plaats, 
met meestal (gelukkig) alleen maar blikschade tot gevolg.

In dialoog gaan
De toename van het aantal voertuigen, evenals de snelheid en 
het rijden over de voetpaden zorgen voor een gevaarlijke situatie 
voor volwassenen en kinderen. Bijkomend is er de parkeerproble-
matiek. De buurtbewoners zijn vragende partij om in dialoog te 
gaan met het gemeentebestuur. Over verschillende opties kan er 
gepraat worden. De vraag is echter wanneer het gemeentebestuur 
tijd zal maken om de dialoog aan te gaan. 

Wordt er gewacht tot in deze straat een dodelijk ongeval plaats-
vindt?

Bedankt, vrijwilligers!

Het was een mooi moment van samenhorigheid waarbij we 
terugdachten aan alle mensen die ons verlaten hebben.  
Bijzondere dank ook aan de Facebookgroep ‘Meulebeke  
vroeger en nu’ voor de mooie ingetogen organisatie.

 De bewoners van de Onze-Lieve-
Vrouwstraat trekken aan de alarm-
bel en willen oplossingen voor de 
verschillende verkeersproblemen.

Vlaanderen vlagt!
Op 11 juli vieren we het feest van de Vlaamse 
Gemeenschap. Door op die dag de Vlaamse 
Leeuw uit te hangen, willen we tonen dat we fier 
zijn op onze Vlaamse identiteit. 

N-VA Meulebeke zou het fijn vinden als alle Meulebekena-
ren ook hun vlag uithangen. We komen zelfs bij u langs 
op maandag 11 juli met een attentie als aan uw woning de 
Vlaamse vlag wappert. 

 Nog geen vlag?

Geen nood, de N-VA brengt dit 
met veel plezier voor u in orde. 

Bestel uw vlag via  
johan.depoorter@n-va.be.
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Woonzorgcentrum start zoektocht naar private partner
Een duidelijke visie en concrete voorwaarden ontbreken in het Publieke en Private Samenwerkingsproject 
van het woonzorgcentrum. Om die reden keurde de N-VA dit project dan ook niet goed. 

In dit project worden drie minimumeisen ge-
steld. De kandidaat-partner mag geen winstoog-
merk hebben, moet over voldoende financiële en 
economische draagkracht beschikken en moet 
technisch bekwaam zijn. 

In dit publiek-privaat samenwerkingsproject 
worden er ook nog bijkomende criteria gesteld. 
Deze worden beoordeeld met een puntensys-
teem. In de plan van aanpak vraagt men onder 
andere aan de partner op welke wijze de  tewerk-
stelling en de arbeidsvoorwaarden van het hui-
dig personeelsbestand  gegarandeerd worden.  
Men eist wel een onvoorwaardelijke beslissings-
bevoegdheid over wie opgenomen wordt in het 
woonzorgcentrum. 

Provincieraadslid Machteld Vanhee: “Er worden 
nauwelijks bijkomende voorwaarden gesteld. Zo 
eist men geen garanties voor het personeel, maar 
wel een onvoorwaardelijk beslissingsrecht voor 

het opnamebeleid. Het is niet nodig dat men dit 
eist van de partner, men kan dit opnamebeleid 
bepalen via eenvoudige regels.” 

Gelukkig werd ondertussen de werkwijze 
waarop men de voorstelling en zoektocht van 
een kandidaat private partner organiseert, wel 
aangepast. De N-VA is tevreden dat het bestuur 
zijn werkwijze heeft aangepast. “Voordien kon 
de OCMW-raad enkel hun uitgekozen partner 
al dan niet goedkeuren. Nu wordt de zoektocht 
meermaals voorgelegd aan de OCMWraad”, 
zegt Machteld. “Nu nog wachten op een bereid-
willige geldschieter. De plannen voor het om-
bouwen van de kamers naar serviceflats hebben 
ze alvast klaargelegd”, besluit Machteld. 

 Provincieraadslid Machteld Vanhee    
is blij dat men na haar reactie toch de 
OCMW-raad ook heeft ingelicht, maar  
nog veel vragen blijven onbeantwoord.

Mobiliteit in Meulebeke

Weyts investeert 41 500 euro extra in  
fietspaden
Nog in deze bestuursperiode (tot 2019) is er 41 500 euro extra Vlaams geld  
vastgelegd voor nieuwe fietspaden, voorbereidende studies en onteigeningen voor 
toekomstige fietsprojecten in Meulebeke. “Geweldig nieuws voor de fietsers”, zegt 
voorzitter Johan De Poorter. De extra middelen gaan vooral naar de schoolomgeving 
Sint-Antonius en de herinrichting van de N50.

Omvorming rondpunt verre Ginste
De minister voorziet voor volgend jaar ook één miljoen euro voor de omvorming 
van het kruispunt de Verre Ginste tot een rotonde. De veiligheid van fietsers staat 
hierbij centraal, met afgescheiden fietspaden en ingrepen die wagens doen vertragen. 
Er worden ook vrijliggende fietspaden aangelegd. Hierdoor ontstaat er een scheiding 
tussen de fietsers en de voertuigen, wat vanzelfsprekend optimaal is voor de veilig-
heid van de zwakke weggebruiker.

Lichten aan  
‘t Haantje
De N-VA heeft vernomen dat er 
bij de aanleg van de Gentstraat ter 
hoogte van ’t haantje lichten zullen 
geplaatst worden.

Deze lichten zullen bij het heraanleg-
gen van de Gentstraat ter hoogte van 
‘t Haantje geplaatst worden en nog 
niet bij de heraanleg van de Steen-
ovenstraat. “Waarom heeft men hier 
niet gekozen voor de aanleg van een 
rond punt?” vraagt gemeenteraadslid 
Benedikt Van Staen. “Aan het kruis-
punt van de verre Ginste zal men 
echter wel een rond punt aanleggen 
met extra aandacht voor de fietsers, 
een gemiste kans”, besluit Van Staen.Vlaams volksvertegenwoordiger 

Bert Maertens en afdelings- 
voorzitter Johan De Poorter  

ijveren al lang voor extra  
fietsinvesteringen.
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Hoe zou u zelf Meulebeke besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA 
geen loos begrip. U kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Vul dan ook nu deze enquête in. 
Want uw mening telt. Uw ideeën zijn belangrijk. Meulebeke is ook van u. U kan deze enquête anoniem 
invullen. Als u meer wilt weten over N-VA Meulebeke, noteer dan uw e-mailadres.

Nog opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nog opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

 Ik voel me veilig in het verkeer in Meulebeke

 Er is een vlotte verkeersdoorstroming in het centrum

 De wegen zijn goed onderhouden

 Er is voldoende parkeergelegenheid

 Het aanbod openbaar vervoer is voldoende

 Er zijn voldoende en goede fietspaden

 De wegsignalisatie is voldoende

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

 Burgemeester en schepenen zijn goed bereikbaar

 Burgemeester en schepenen kennen hun bevoegdheden

 De openingsuren van het gemeenteloket zijn goed

 Het bestuur luistert naar mij bij wegenwerken 

 Het bestuur geeft de inwoner voldoende inspraak

 Het bestuur is transparant 

 De burger krijgt genoeg inspraak

ENQUÊTE 
Iedereen
BURGEMEESTER

 Verkeer en mobiliteit

 Gemeentebestuur
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meulebeke@n-va.be

Bedankt voor uw medewerking! U kan de ingevulde enquête in de bus steken op volgende adressen:
Johan De Poorter, Buysveldstraat 4
Machteld Vanhee, Tuinwijk 17
Herman Vanhee, Regentiestraat 14
U kan de enquête ook online invullen via www.n-va.be/meulebeke

U bent voor één dag burgemeester. Wat zou u meteen aanpakken of veranderen?
..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Naam: Voornaam:

Tel.: E-mail:

Contactgegevens (niet verplicht)Ik ben  jaar

Ik woon in deelgemeente:

Ik ben  man  vrouw

Nog opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nog opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

 Ik voel mij veilig in de gemeente

 Er zijn de voorbije periode inbraken geweest in mijn buurt

  Het gemeentebestuur neemt voldoende maatregelen om 
inbraken tegen te gaan

  Wanneer de straatlichten ’s avonds dimmen is het te donker 
in mijn buurt

 Voor mij mogen de straatlichten gedoofd blijven

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

 Er zijn genoeg evenementen in de gemeente

 Er is voldoende speelruimte in mijn buurt

 Er is voldoende groen in mijn buurt

 Er is voldoende bebloeming in de gemeente

  Er zijn voldoende mogelijkheden voor de jeugd in mijn 
gemeente

 Er zijn voldoende sportmogelijkheden in mijn gemeente

 De accommodatie is voldoende onderhouden 

 De kerkhoven zijn goed onderhouden

 Veiligheid

 Vrije tijd
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