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MEULEBEKE

Het Beerke

FULLTIME POLITIEK
Meulebeeks N-VA-voorzitter
Johan De Poorter gaat aan de
slag als parlementair medewerker bij Vlaams Parlementslid Axel
Ronse. Hij werkte tot voor kort als
leerkracht in het buitengewoon
onderwijs.

N-VA nodigt u uit voor een
gespreksavond met:

Johan zal voortaan Ronse assisteren bij zijn werk voor de commissies Economie en Ruimtelijke
Ordening.

ivan
de vadder

“Vanuit mijn voorgaande professionele ervaring kan ik Axel daar
vanuit een geheel eigen invalshoek
in ondersteunen”, zegt Johan.

V.U.: Johan De Poorter, Buysveldstraat 4, 8760 Meulebeke

“Bovendien kan ik in deze nieuwe
opdracht veel bijleren over die
domeinen. Het is een uitdaging die
ik met veel enthousiasme opneem.”

Pol
van den driessche

axel
ronse

inFo & locaTie:
donderdag 29 oktober - 20u
Blauwhuis, Beernemsesteenweg 163, 8750 Wingene
contact: johan.depoorter@n-va.be - jorgen.deman@n-va.be

Check onze nieuwe website:
www.n-va.be/meulebeke
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1-euromaaltijden voor kinderen in armoede
Gemeenteraadslid Rik Vergote en OCMW-raadslid Machteld
Vanhee zijn bezorgd over de stijgende kansarmoede bij kinderen
in Meulebeke. Deze kansarmoede verdubbelde het laatste jaar
tot 14,5 procent. Ze stelden de gemeente voor om in te gaan op de
project-oproep ‘Gezonde en betaalbare maaltijden gekoppeld aan
integrale gezinsondersteuning’.

KANSEN VOOR KINDEREN
Met dit project biedt de gemeente kansarme kinderen
tot 12 jaar maaltijden aan tegen één euro. Deze maaltijden kunnen afgehaald worden of verbruikt worden
in het sociaal restaurant. “Ook voor de ouders kan er
een maaltijd voorzien worden tegen een sociaal tarief”,
verduidelijkt Machteld.
“Op die manier willen we deze problematiek op een
structurele manier aanpakken”, vult Rik aan. “Dit is

goed voor de gezondheid van de kinderen. Bovendien
kan een gezond kind met een volle maag beter de lessen volgen en zo meer kansen grijpen.”
Voor deze inspanning
kan de gemeente rekenen
op subsidies van Vlaams
minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans
(N-VA).

Fractieleider Rik Vergote en
OCMW-raadslid Machteld Vanhee

Herman Vanhee begeleidde atleten tijdens Wereldspelen
Wat was uw taak daar?
Ik zorgde voor de coördinatie van de Belgische supporters: info bezorgen, assistentie bij registratie, aanspreekpunt bij problemen, vergaderingen en samenkomsten
organiseren, … Een jaar op voorhand begon de voorbereiding al.

Hoe ben je bij die taak terecht gekomen?

Herman (4de van rechts) tussen de wielrenners en supporters
tijdens de Wereldspelen van Special Olympics te Los

Angeles.

Gemeenteraadslid Herman Vanhee offerde dit jaar zijn
zomervakantie op om fans van Wereldspelen Special
Olympics te begeleiden. Wij zochten hem op om te
horen hoe die ervaring meeviel.

Herman, wat zijn die Wereldspelen?
Het zijn Olympische Spelen voor mensen met een verstandelijke beperking. Die vonden dit jaar plaats in Los Angeles.
170 landen met in totaal 7 000 atleten namen deel.

Ik werk al gans mijn carrière in een instelling voor jongeren met een mentale beperking te Kortrijk. Jaarlijks nemen
we deel aan de Nationale Spelen van Special Olympics
België. Het is trouwens al de vierde keer dat ik gevraagd
wordt de coördinatie van de supporters tijdens Wereldspelen op mij te nemen, na Ierland, Shanghai en Athene.

Wat zijn de momenten die je het meest bijblijven?
Er waren heel wat mooie momenten: de Openingsceremonie met 80 000 aanwezigen, competities met hun
spannend verloop, de emoties bij de medaille-uitreikingen, het bezoek aan Hollywood, …

ELKE EN BERT KOMEN NAAR MEULEBEKE
Noteer zaterdag 5 december alvast in je agenda. Dan komen staatssecretaris Elke Sleurs en Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens naar
Meulebeke. Meer info in ons volgende nummer.
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339_15D_Meulebeke.indd 2

Twee dertigers
in het Vlaams
Parlement

Vlaamse volksvertegenwoordigers
Axel Ronse en Bert Maertens.

Axel Ronse en Bert Maertens, twee jonge
dertigers, vertegenwoordigen onze streek
in het Vlaams Parlement.

Bert is burgemeester van Izegem en volgt in het
Vlaams Parlement vooral mobiliteitsdossiers op.
“Vanuit mijn achtergrond als burgemeester kaart
ik ook de bezorgdheden van lokale besturen aan in
Brussel”, zegt Bert. “Ik denk dan aan de toekomst
van onze OCMW’s en de provincies of de financieel
moeilijke situatie van vele besturen.”
Economische dossiers zijn dan weer een kolfje naar
de hand van Axel. “Vanuit mijn verleden bij Unizo
wil ik verandering teweegbrengen voor (jonge)
ondernemers”, zegt hij. “Als voorzitter van de commissie Economie en lid van de commissie Ruimtelijke Ordening kan ik me volledig inzetten voor
de ontwikkeling van onze economie en welvaart in
Vlaanderen.
Zo kunnen we meer ademruimte geven aan jonge
opstartende ondernemers, maar ook bestaande
bedrijven de kansen en ruimte geven om te blijven
investeren en groeien.”

Mocht u vragen hebben omtrent deze thema’s, aarzel dan niet om ons te contacteren via bert.maertens@n-va.be of
axel.ronse@n-va.be. Wij staan klaar om jullie persoonlijke vragen op te volgen en te beantwoorden.

Provincieraadslid Rik Buyse

Provincie West-Vlaanderen:
een nieuw verhaal
dient zich aan
Het is geen geheim dat de N-VA een koele minnaar is
van het provinciale niveau. Als partij ijveren we voor
een duidelijker afgebakend politiek landschap, met
meer bevoegdheden voor het gemeentelijk niveau en
streekoverleg. Onder impuls van minister Homans is
alvast een eerste grote stap gezet. Materies zoals sport,
cultuur en welzijn worden van de provincie naar Vlaanderen of de steden en gemeenten overgeheveld. Zij krijgen ook geld om dat nieuwe beleid te voeren. Bij de
provincie blijven nog economie, ruimtelijke ordening
en toerisme. Het provinciaal niveau blijft dus, tot nader
bericht, wel belangrijk voor onze gemeentes en inwoners.
Rik Buyse: “Als lid van de commissies Landbouw, Waterbeleid en Infrastructuur, Economie en Streekontwikkeling
volg ik alle dossiers voor de provincie en onze streek in het
bijzonder. Ook ruimtelijke ordening volg ik van nabij op,
waarbij ik me onder meer al liet horen over de voorschriften voor Slachthuis Tielt en de aankoop van het gebouw
IJzerdijk in Diksmuide. De oppositie kon daar aantonen
dat de provincie bijna een kwart miljoen te veel betaald
heeft.”

Een vraag? Een suggestie?

Schepen in Wielsbeke, bevoegd voor
Financiën, Lokale Economie en Ordening
rik.buyse@west-vlaanderen.be

Provincieraadslid Machteld Vanhee

Leerkracht buitengewoon secundair onderwijs
OCMW-raadslid in Meulebeke
machteld.vanhee@west-vlaanderen.be

Machteld Vanhee: “Nog niet zo lang geleden kon ik mij
inzetten voor de gemeenschap en de jeugd in het bijzonder
als Chiroleidster en medewerker van de Jeugdraad. Het
omgaan met mensen, anderen helpen en ondersteunen
heb ik ook daar geleerd. Een verlengstuk van deze inzet
heb ik gevonden als OCMW-raadslid en provincieraadslid. Beide mandaten zijn een hele uitdaging en vragen een
niet te onderschatten inzet. Maar ik doe het graag omdat
het ook u aanbelangt. De zaken waarvoor ik opkom, zijn
sport, personeel en onderwijs. Ook de werking van ons
provinciaal onderwijs volg ik op de voet, net als cultuur
en welzijn.”

Indien je als inwoner van Meulebeke een vraag hebt over
provinciale materie of zaken in je gemeente, aarzel niet
contact op te nemen met Machteld of Rik.
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Langer werken om pensioenen
betaalbaar te houden
maar 45 jaar loopbaan voor
volledig pensioen blijft ongewijzigd
Gemiddelde effectieve
pensioenleeftijd

Chauffeur
Begin
loopbaan

18 jaar

vanaf 2030
Wettelijk
pensioen

63 jaar

Vervroegd
pensioen

61 jaar

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

Medisch secretaresse

Scheikundige

21 jaar
45 jaar
loopbaan

23 jaar
45 jaar
loopbaan

66 jaar
63 jaar

43 jaar
loopbaan

67 jaar
65 jaar

42 jaar
loopbaan

44 jaar
loopbaan

42 jaar
loopbaan

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.
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Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

/

/

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
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