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MEULEBEKE Het Beerke
Verandering in de
provincie
Beste Meulebekenaren,
Ook op provinciaal vlak is er nood
aan verandering. Maar als je iets
wil veranderen, kan je dat het best
van binnenuit doen.
De kiezer mag rekenen op mijn onvoorwaardelijke inzet om politiek
actief deel te nemen aan het provinciaal beleid en de besluitvorming.

V.U.: Johan De Poorter - Buysveldstraat 4 - 8760 Meulebeke - meulebeke@n-va.be

Mijn doel is om de bewoners van
de regio Tielt te vertegenwoordigen. Niet alleen de noden maar ook
de belangen van de bewoners zal ik
ter harte nemen. Maar u kan ook
steeds bij mij terecht met voorstellen of problemen die zich voordoen
in de komende legislatuur.
De N-VA kiest ook voor politieke
verjonging. Het gehalte nieuw,
vrouwelijk en jong bloed in de provincieraad verhogen, daar wil ik
zeker mijn steentje toe bijdragen.
Het verhaal van de N-VA waarmaken niet alleen in woorden,
maar ook in
daden: dat is
mijn betrachting.
Kortom: De
kracht van
verandering!

MEULEBEEKS N-VA-BESTUUR VERNIEUWD
Op de algemene ledenvergadering werd Johan De Poorter verkozen tot
nieuwe voorzitter van de Meulebeekse N-VA-afdeling. Hij volgt in die
functie Herman Vanhee op.
Onder het voorzitterschap van Herman koos de partij er bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen voor om een zelfstandige koers te varen. De N-VA wist
meteen meer dan 22 procent van de kiezers te overtuigen. Herman zal de
vrijgekomen tijd besteden aan zijn taak als gemeenteraadslid.
“Vorig jaar hebben we met een dynamische groep mensen een schitterend
resultaat neergezet bij die verkiezingen. Daarna is de goesting alleen maar
gegroeid om deze verantwoordelijke functie op te nemen. Ik geloof sterk in de
visie van mijn partij voor Meulebeke: een positief alternatief voor de
Meulebekenaar, met aandacht voor meer inspraak en democratie binnen de
politieke besluitvorming.”

POSITIEF PROJECT VOOR MEULEBEKE
Naast de nieuwe voorzitter krijgt de N-VA-afdeling met Dokter Bernard
Staelens ook een nieuwe ondervoorzitter. Bernard werkt als radioloog in
Wevelgem. Hij heeft heel wat ervaring binnen de Vlaamse beweging en gaat
volledig voor een positief project in Meulebeke.
Het nieuwe afdelingsbestuur verkoos ook een nieuwe secretaris: Cathy Devroe.
Daarnaast bestaat het vernieuwde bestuur nog uit elf bestuursleden. Ann
Devriendt, Antal Soete, Stefaan Soens, Hans Nollet, Eline Gelaude, Geert
Strobbe, OCMW- en provincieraadslid Machteld Vanhee en de gemeenteraadsleden Benedikt Van Staen, Herman Vanhee, Tom Wattijn en Rik Vergote.
Het nieuwe bestuur van N-VA Meulebeke neemt
verantwoordelijkheid op voor onze gemeente.

MACHTELD VANHEE
0485 58 79 48
machteld.vanhee@n-va.be

www.n-va.be/meulebeke
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Middenstanders bij de nek gegrepen
Binnen de reeks belastingverhogingen kende de belasting op de huisaan-huisverspreiding van
niet-geadresseerde reclamebladen
een spectaculaire stijging. Een A4’tje
wordt bedacht met een factuur van
15 euro (10 euro in 2012). De
belasting voor het grotere formaat
verdubbelde tot 30 euro en een
folder kreeg de hoofdprijs: 300
procent erbij. De N-VA betreurt dat
het college hiermee de Meulebeekse
middenstander viseert.

Ondersteun de Meulebeekse
middenstander
Door de reclame te groeperen kon de
lokale middenstander zijn lokale

klant op een budgetvriendelijke
manier informeren. N-VA Meulebeke
interpelleerde het schepencollege
tijdens de gemeenteraad maar we
vonden geen gehoor. We vinden
nochtans dat de lokale politiek de
Meulebeekse middenstanders eerder
moet ondersteunen dan bestraffen. In
2012 stopten meer dan twintig zelfstandige zaken in onze beregemeente.

Ecologie is geen excuustruus
Ecologie mag in deze discussie niet
misbruikt worden. Enerzijds kan je
als burger vragen geen reclame te
ontvangen. Anderzijds wordt papier
volledig gerecycleerd en ontvangt de
gemeente hiervoor zelfs centen.

Ondersteun de
ondernemers in plaats
van ze te bestraffen, zegt
TOM WATTIJN

Belastingverhogingen: je krijgt meer dan beloofd…
In de CD&V-folders van oktober
lazen we onder meer: ‘Eerder besparen dan belasten’ en ‘We vertrekken
met een gezonde financiële situatie’.
Helaas moeten we met u vaststellen
dat er geen gemeenteraad voorbij
gaat zonder dat er diverse belastingen verhoogd worden of kosten
voor de burger verzwaard worden.
Het klopt dat er elementen zijn die
deze belastingverhogingen rechtvaardigen. Maar waarom werd daarover
dan niet eerlijk gecommuniceerd naar
de burger voor 14 oktober? De N-VA
ziet liever wat meer besparingsinspanningen dan deze
wirwar aan belastingverhogingen.

Gemeentebelastingen en
opcentiemen gaan omhoog
Grootste dobber wordt ongetwijfeld
de verhoging van de gemeentebelasting. Wanneer u zelf uw belasting berekent via tax-on-web kan u de proef
op de som nemen. Vergelijk het huidige tarief van 7 procent maar eens
met het vorige van 6,5 procent. Voor
een gemiddeld gezin kost dit volgens
onze berekeningen deze legislatuur
ongeveer vijfhonderd euro.
Ook de opcentiemen werden gevoelig verhoogd van 1 500 tot 1 650 (10
procent erbij). Wanneer betaalt u deze
factuur? Bij de betaling van het kadastraal inkomen op uw woning krijgt
u de rekening gepresenteerd.

Verhoogde kosten
voor
gemeentediensten

De meerderheid voert heel wat
extra belastingen door en graait
daarmee nog extra in uw portemonnee, meent RIK VERGOTE

meulebeke@n-va.be

Heel wat gemeentediensten worden
straks een pak duurder. Wanneer u straks
uw identiteitskaart
moet aanvragen of
vervangen, in het huwelijksbootje stapt of
geconfronteerd wordt

met een overlijden in de familie zal u
wat dieper in de geldbeugel moeten
tasten.

Met burgemeester Vanpoucke
verdween ook ‘het spaarpotje’
Bij de bespreking van het gemeentebudget werd snel duidelijk dat het
zogenaamde spaarpotje, waarnaar
frequent werd verwezen in het verleden, nooit heeft bestaan. Het reservefonds bevat slechts één getal: nul
euro. Burgemeester Verwilst kwam
met ons ook tot dit besluit en het siert
hem dat hij daar nu ook eerlijk over
communiceert. De vorige bestuursploeg leefde op te grote voet. U
betaalt daar nu het gelag voor.

Let op uw centen
• Vergeet uw gratis huisvuilzakken
niet af te halen op het gemeentehuis. Voor de meesten betekent dit
echter maar half zoveel zakken als
vorig jaar.
• Ontving u ook twee facturen van
100 euro? Eentje voor de algemene
gezinsbelasting en eentje voor de
algemene bedrijvenbelasting?
Omdat u slechts één factuur per
gezin mag ontvangen, kan u voor
de tweede factuur een terugvordering vragen aan het college.

N-VA lanceerde winterplan
De volgende winter maakt Meulebeke
gebruik van een transparant plan voor
het ruimen van sneeuw en ijs.

Heel wat inwoners vroegen de voorbije jaren naar meer
transparantie bij het sneeuw- en ijsvrij maken van de
Meulebeekse wegen. Daarom nam N-VA Meulebeke dit
actiepunt op in haar verkiezingsprogramma. Omdat dit
punt nog niet werd geïmplementeerd bij de voorbije
wintergolf, nam de N-VA onmiddellijk het initiatief om
het op de agenda te plaatsen van de eerste
gemeenteraad.
Ons voorstel kon meteen op heel wat enthousiasme rekenen van de huidige bestuursploeg. Het college nam onze
ideeën dankbaar aan en publiceerde ons winterplan op de
gemeentelijke website. Zo kan iedere inwoner oordelen of
dit plan effectief ook uitgevoerd wordt en zo nodig een
bijsturing vragen bij het gemeentebestuur.
Dit is alvast een eerste aanzet om de winterse buien veiliger door te komen. Tijdens de voorbije winterpieken was

onze evaluatie de ene keer al beter dan de andere keer,
maar we gunnen het college wat tijd om de werking te
optimaliseren tot de volgende winter. In ieder geval
volgen we dit plan verder op.

Begraafplaatsen langer open
De kerkhoven in Meulebeke zijn gedurende de dag toegankelijk tot 16 uur in
de winterperiode en tot 18 uur in de zomerperiode. In het verleden was het
daarom in de winterperiode verboden voor families van een overledene,
waarvan de urne pas iets na 16 uur toekwam in Meulebeke, om die urne bij te
zetten op zijn laatste rustplaats. Op de gemeenteraad van maart bracht een
N-VA-voorstel daar verandering in.
De familie krijgt nu de gelegenheid om na overleg met en akkoord van het
gemeentebestuur af te wijken van het gewone sluitingsuur. Situaties waarbij
een urne pas een dag later bijgezet kan worden, behoren daarmee tot het
Mits akkoord van het gemeentebestuur kunnen de
verleden. Dat zal heel wat frustraties voorkomen.
kerkhoven voortaan later open blijven dan 16 uur
(winter) of 18 uur (zomer).

Vlaanderen Feest!
Ook in Meulebeke
Ook dit jaar vieren we in Meulebeke 11 juli. Naar
jaarlijks gewoonte gaat de N-VA op zoek naar
Leeuwenvlaggen. Iedereen die zijn leeuw laat wapperen,
bezorgen we een attentie.
Bovendien maakt u ook nog een kans op
een ontbijtpakket. Heeft u geen Leeuwenvlag, neem dan gerust contact op met
johan.depoorter@n-va.be
Wie wil meevieren, kan ook de affiche die u in dit blad
vindt van 1 tot en met 11 juli op een zichtbare plaats aan
het raam hangen. Indien wij de affiche zien dan
JOHAN
maakt u kans op een ontbijtpakket. Wij verdelen in
DE POORTER
totaal 3 ontbijtpakketen voor 2 personen.

www.n-va.be/meulebeke

Wordt u een van de
gelukkige winnaars van een
ontbijtpakket?

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven gekomen
in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te weten komen
wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de tienduizenden
vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle belastingbetalers in
dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoeks-commissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering vragen.
Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de red➦
ding van Dexia? Was er inderdaad sprake van chantage,
zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?

➦

Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie
(het ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk van hen
wel iets te verliezen heeft bij een onderzoekscommissie.
Toenmalig minister van Financiën Didier Reynders (MR)
zei zelfs dat de kranten papier tekort zouden komen als
hij alles zou vertellen. En nog komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten 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
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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