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

HET BEERKE

Johan De Poorter kreeg van de leden een vernieuwd mandaat. Zo start hij zijn tweede termijn als voorzitter 
van de Meulebeekse afdeling. De Poorter is beroepshalve parlementair medewerker van Axel Ronse.  
Zo is hij nauw betrokken bij de besluitvorming van de Vlaamse Regering en kan hij de Meulebeekse dossiers 
behartigen en op de voet volgen. Verder zetelt De Poorter in de nationale partijraad van de N-VA en is hij 
ondervoorzitter van het arrondissementeel bestuur Kortrijk-Roeselare-Tielt. 

Samen sterk
“Ik zie deze herverkiezing als een blijk van vertrouwen van onze 
leden voor de goede werking van onze partij de laatste drie jaar. 
We hebben met het bestuur en de mandatarissen hard gewerkt. 
Ik ben fier om over een competente en gedreven ploeg van man-
datarissen te kunnen beschikken. We hebben heel wat voorstellen 
kunnen aanbrengen waardoor het voor iedereen beter is om te 
leven, wonen en werken in Meulebeke. Als oppositiepartij hebben 
we ook nauwgezet alle dossiers opgevolgd en onze kritische, maar 
constructieve feedback geformuleerd. Ook dat is onze  
verantwoordelijkheid tegenover u.”

Op de vraag wat de belangrijkste uitdaging is voor deze bestuur-
speriode, antwoordt De Poorter: “We moeten verder bouwen aan 
een langetermijnproject voor Meulebeke, want dit is absoluut 
nodig. Daarnaast zal er hard gewerkt worden om de gemeente-
raads- en provinciale verkiezingen in 2018; alsook de Vlaamse en 
federale verkiezingen, in 2019 voor te bereiden.”

Bevoegdheden bestuur
Dokter Staelens hernieuwt zijn mandaat als ondervoorzitter. 
Nieuwkomer Sarah Willems wordt secretaris, Geert Strobbe blijft 
penningmeester, Benedikt Van Staen blijft verantwoordelijk voor 
de ledenwerking, Machteld Vanhee verzorgt de jongerenwerking 
en Rik Vergote leidt de communicatie in goede banen en is nog 
altijd N-VA-fractieleider in de gemeenteraad. Verder zetelen 
gemeenteraadsleden Tom Wattijn, Herman Vanhee en  Guido 
Verbeke in het nieuwe bestuur.

N-VA Meulebeke verkiest nieuw bestuur
De Poorter terug voorzitter

  Herman Vanhee, Geert Strobbe, Tom Wattijn, Bernard Staelens, Johan De Poorter, Benedikt Van Staen, Sarah Willems, Guido 
Verbeke, Machteld Vanhee en Rik Vergote.

Noteer alvast 
in uw agenda: 

vrijdag 
21 oktober: 

de N-VA-quiz!

U vindt ons ook op:
  www.n-va.be/meulebeke
  @nvameulebeke
  N-VA Meulebeke
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Provincieraadslid wordt brouwer

N-VA Meulebeke in beweging
Het afgelopen jaar was N-VA Meulebeke opnieuw actief in de gemeente. Niet alleen in de gemeenteraad, maar ook daarbuiten. 
We organiseren ook geregeld activiteiten om de inwoners te informeren. Zo houden we de vinger aan de pols en weten we wat er 
leeft in Meulebeke.
We organiseerden de  kaas- en wijnavond met Staatsecretaris Elke Sleurs en Vlaams Volksvertegenwoordiger Bert Maertens en de 
Valentijnsactie waarbij wij op de Markt een kleine attentie uitdeelden. Eind april hadden we nog onze zeer succesvolle gespreksavond 
met Peter Dedecker omtrent het Arco-dossier. Het komende jaar zijn we opnieuw actief met de bevlaggingsactie en dit najaar, op  
21 oktober, organiseren we opnieuw de N-VA-quiz.

Op zondag 11 september 2016 organiseert de N-VA opnieuw een familiedag. Wie er vorige keer in De Schorre bij was, weet dat 
dit een onvergetelijke dag wordt. Dit jaar spreken we af in Plopsaland De Panne. Zet deze datum alvast in uw agenda.

Indien u gratis wenst mee te gaan met N-VA Meulebeke gelieve dan contact op te nemen met johan.depoorter@n-va.be of via 
0472 07 86 50. Wij bezorgen u dan alle inlichtingen. Er zijn eveneens bussen voorzien voor een vlotte organisatie.

Iedereen welkom!

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.

Hang vanaf 9 juli tot 15 juli de smiley 
Vlaanderen feest zichtbaar aan je raam of een 
andere plaats en maak kans op één van de twee 
ontbijtmanden. Op zaterdag 16 juli maak je kans 
op een uitgebreid ontbijt voor twee personen, 
thuis geleverd.

Op maandag 11 juli komen wij ook bij u langs 
met een attentie als op die dag ook aan uw 
woning de Vlaamse vlag wappert.

Nog geen vlag?
Heeft u nog geen vlag? Wij brengen dit met heel 
veel plezier voor u in orde. Stuur gerust een mailtje 
naar johan.depoorter@n-va.be.

Sinds begin van dit jaar kan de eerste schepen van Wielsbeke 
en provincieraadslid voor West-Vlaanderen zich brouwer  
noemen! Met de overname van het handelsfonds van De  
Brouwerij van Vlaanderen komt het bier ‘Vlaamsche Leeuw’ in 
zijn handen. Het assortiment bestaat uit een Tripel van 8,5° en 
een Dubbel van 7,5°, stuk voor stuk lekkere artisanale bieren. 

Om u te laten kennis maken met ‘het bier van Vlaanderen’ 
volstaat het om op 11 juli de Vlaamse Leeuw te laten wapperen 
en de onderstaande bon in te vullen en op te sturen naar Johan 
De Poorter, Buysveldstraat 4, 8760 Meulebeke. Dan krijgt u uw 
‘Vlaamsche Leeuw’ aan de deur geleverd!

Burgemeester vreest voor job?
In Het laatste Nieuws stond onlangs dat bepaalde burgemeesters zich zorgen maken over het verlies van hun job bij een mogelijke 
fusie. Een fusie is niet verplicht, maar is wel aangewezen. Het zorgt voor een efficiënter beleid en een vermindering van het aantal 
politieke mandaten. Maar nog veel belangrijker: het zorgt ook voor een betere dienstverlening voor alle inwoners. Onze burgemeester 
werpt echter op dat een fusie vooral meer werk zal vragen. Volgens de N-VA is de fundamentele vraag die men hier moet stellen of 
men de taak van burgemeester verder kan uitoefenen in bijberoep? In de toekomst moeten burgemeesters keuzes durven maken en 
hun ambt voltijds uitoefenen.

Vlaanderen vlagt!

een geschenk



kans op één van de  
twee ontbijtmanden


Met N-VA Meulebeke naar Plopsaland

  Valentijnsactie met Johan De Poorter, 
Bernard Staelens en Machteld Vanhee.

  Kaas- en wijnavond met Elke Sleurs.

  Geschenkjes en chocolade voor de  
Meulebekenaren. 

  Peter Dedecker op de foto met het 
N-VA-bestuur van Meulebeke.

  Kaas- en wijnavond met als gastspreker 
Bert Maertens.

  Machteld Vanhee en Johan De Poor-
ter bedanken Peter Dedecker voor de 
boeiende avond.

Ik,        (naam + voornaam) wil graag een Vlaamsche Leeuw proeven. 

U mag dit leveren op             (adres)

U kan me bereiken op                      (telefoonnummer)

Eerste schepen van Wielsbeke en provincieraadslid voor 
West-Vlaanderen Rik Buyse met zijn Vlaamsche Leeuw.  



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015
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Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen




