Ja a r g a n g 1 2 • N r. 2 - s e p t e m b e r 2 0 1 1 • m e u l e b e k e @ n - va . b e • w w w. n - va . b e / m e u l e b e k e

V.U. Herman Vanhee
Regentiestraat 14
8760 Meulebeke

Herfstwandeling
Zondag 2 oktober
PROVINCIAAL DOMEIN
DE BALIEKOUTER
START: 13.30 UUR
De herfstwandeling van de N-VA verkent dit jaar een prachtig stukje natuur
in de streek. Het provinciaal domein De
Baliekouter in Wakken heeft een oppervlakte van 43 hectare en is sinds 2004
toegankelijk voor het publiek. Op amper
enkele jaren tijd groeide het uit tot een
waardevol natuurgebied, met een specifieke planten- en dierenpopulatie.
De wandeling start om 13.30 uur aan
De Ginste Grot in Oostrozebeke. Vervolgens wandelen we, via de Mandel,
doorheen De Baliekouter naar het centrum van Wakken. Daar zullen we de
oude pastorie bezichtigen. Een uiteenzetting over de geschiedenis van dit gebouw krijgen we van burgemeester en
parlementslid Koenraad Degroote.
Onderweg kan je niet alleen genieten
van de omgeving, maar ook van enkele
versnaperingen. De wandeling is een
kleine 10 kilometer lang en duurt een
drietal uur.
Deelname aan de wandeling kost 1
euro per persoon. Wie zich wil inschrijven kan contact opnemen met
Johan De Poorter via
johan.depoorter@n-va.be
of telefonisch op 0472 07 86 50.

Het Beerke
“Geen woningonteigeningen voor bedrijventerrein,” zegt N-VA
Op de gemeenteraad van 10 augustus kwam VRIJ, het kartel van N-VA,
Open Vld en onafhankelijken, op voor de belangen van de bewoners van de
Marialoopsteenweg, Tieltstraat en Groenstraat. De gemeente stelde namelijk voor
om zeven woningen te onteigenen voor een nog aan te leggen industriegebied. Volgens de gemeenteraadsleden van VRIJ kan en mag dit niet!
BEVOLKING NIET GERAADPLEEGD
De geplande onteigeningen kaderen in een voorontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Iedere gemeente moet zo’n GRS opstellen om te bepalen waarvoor gronden in de toekomst zullen dienen. Dit kan onder meer zijn: bouwgrond,
landbouwgrond, bos, industrie en recreatie.
Normaal gezien gaat aan een GRS eerst in een wisselwerking tussen beleidsmensen
en planologen vooraf, eventueel aangevuld met adviesraden en de bevolking. Dit is
de informele procedure. In Meulebeke vond men het niet nodig met die laatste twee
te overleggen. “Ze moeten maar bezwaar indienen,” klinkt het bij de partij van de
burgemeester.
N-VA STELT ALTERNATIEVE INDUSTRIEZONES VOOR
Momenteel loopt de formele procedure van het GRS. Die begint met de voorlopige
vaststelling op de gemeenteraad en de organisatie van een openbaar onderzoek dat
90 dagen duurt. Tijdens deze procedure kan men bezwaren indienen.
Gemeenteraadslid Herman Vanhee (N-VA) lanceerde daarom op 10 augustus het
voorstel om andere zones te zoeken in Meulebeke die in aanmerking komen als industriegebied. Maar hoezeer de gemeenteraadsleden van VRIJ zich ook inspanden,
het voorstel werd door de CD&V-meerderheid weggestemd!
De ontgoocheling was natuurlijk groot, vooral bij de betrokken bewoners. De N-VA
zal zich verder inzetten om de betrokkenen en het actiecomité te steunen, onder meer
door de gemeente ertoe aan te zetten alternatieve zones te zoeken.
Het GRS gaat over veel meer dan het vastleggen van bestemmingen voor gronden.
Het gaat ook over mobiliteit en milieuzorg. Daarom raden we iedereen aan dit
voorontwerp van GRS te raadplegen op onze website: www.n-va.be/meulebeke.
De gemeente is ook verplicht een informatieavond over het
GRS te organiseren. Die infoavond vindt plaats op 5 oktober.
Kom er naartoe om u te informeren! Geef uw opmerkingen
en voorstellen door.
Voor meer vragen kan u terecht bij Herman Vanhee:
Regentiestraat 14, Meulebeke - tel: 051 48 64 79
gsm: 0495 87 03 53 - e-post: herman.vanhee@n-va.be.

N-VA verlangt
visie voor Vondel
In de jaren zeventig kocht de gemeente de oude
brouwerij Vondel aan. Na tientallen jaren renoveren, verbouwen, bijbouwen en nog eens verbouwen is de oude brouwerij een allegaartje geworden.
N-VA Meulebeke vindt het hoog tijd voor een toekomstvisie voor de brouwerij, in plaats van de warboel te behouden die het gebouw nu is.
VOOR IEDER WAT WILS
We vinden in de Vondel echt van alles terug. Van een
goed uitgeruste, moderne bibliotheek tot twee niet
zo goed uitgeruste polyvalente zalen, waarin veel
aanwezigen voor grote hitte zorgen. Van een professionele radiostudio (geen eigendom van de
gemeente) tot een verouderd en afgekeurd brandweerarsenaal. Je treft er eveneens een parking aan
waar je de voeten breekt als je niet goed uitkijkt waar
je loopt.
Er is ook nog een opslagplaats van de technische
dienst, met een tent die dienst doet als modern brandweerarsenaal. Een camping, dat was er nog niet. Het
enige openbare herentoilet in Meulebeke vind je er
wel. Helaas dateert dit toilet uit de jaren dertig, toen
de hygiëne nog iets anders was dan nu. Bijgevolg
moet je al goed je ogen en neus dichtknijpen als je
daar als man iets wilt achterlaten. Nochtans hebben
de mannen meer geluk dan de vrouwen, want een
openbaar toilet voor hen is nergens te bespeuren.

De Vondel combineert het beste en het
slechtste van Meulebeke in zich.

BURELEN STAAN OP INSTORTEN
De oude burelen, nochtans ooit een architecturaal pareltje, zijn ook totaal verloederd. Om te verhinderen
dat de schouw op de kinderen van de kinderopvang
zou neerstorten, heeft men die dan maar uit voorzorg
afgebroken. Een binnenmuur waar planten op
groeien is geen uitzondering. Een raam met glas is
dat helaas wel. Toch worden deze prachtige ramen
met houten panelen en een al jaren lekkende goot gebruikt als achtergrond om de burgemeester op tv te
interviewen!
De beslissing om de burelen af te breken, is al een
tijdje genomen, maar niemand kan zeggen wanneer
de werken eindelijk zullen starten. Het liedje van
”we zijn bezig” kennen we nu al. Misschien kan men
gewoon wachten tot de burelen volledig instorten?
De afbraak zal dan des te vlugger geklaard zijn.

Nieuwe zebrapaden aan Goethalsplaats
Sinds kort kunnen voetgangers weer wat veiliger de straat oversteken. Op de hoek van de Statiestraat en de
Regentiestraat werden namelijk twee nieuwe zebrapaden aangelegd. Dat was al lang een eis van Herman
Vanhee (VRIJ). Nu heeft het gemeentebestuur eindelijk het nut van de vraag ingezien. Daarmee zou een van
de drukste verkeerspunten van Meulebeke nu minder gevaarlijk moeten zijn voor voetgangers.

N-VA verhoogt veiligheid zwakke
weggebruiker in Pittemstraat
Enkele jaren geleden werd het wegdek van de Pittemstraat heraangelegd.
Hierbij werden, ter bescherming van de zwakke weggebruikers, zestig
kunststofpalen geplaatst tussen de rijweg en het fietspad. Na verloop van
tijd zijn de meeste van die palen door aanrijdingen verdwenen.
Herman Vanhee (N-VA) stelde voor om opnieuw een beveiliging te voorzien langs dit fietspad. Tijdens de gemeenteraad van augustus werd dit
goedgekeurd. We kijken samen met u uit naar een vlugge realisatie.

Jong N-VA Meulebeke en Mandelstreek uit de startblokken
De N-VA-afdelingen kennen overal in Vlaanderen
een groot succes. De ledenaantallen blijven maar
groeien. Ook de jeugd vindt de weg naar onze partij.
Dit bracht ons op het idee om andere afdelingen te volgen en een Jong N-VA op te starten in onze Berengemeente. Leden van 16 tot 30 jaar in de plaatselijke afdelingen worden zo automatisch lid van de jongerenafdeling.
Naast het politieke engagement, zal Jong N-VA Meulebeke het jeugdige karakter van een jongerengroep
behouden. Spreekavonden en debatten worden afgewisseld met bezoekjes aan de bioscoop of een paintballterrein. En natuurlijk zal je ons veel tegenkomen op
allerhande festiviteiten, in Meulebeke en elders. Momenteel wordt de organisatie op de sporen gezet: binnenkort houden we bestuursverkiezingen onder de
reeds ingeschreven leden en kandidaten.

Ook in de Mandelstreek wordt een jongerenafdeling opgestart. Oostrozebeke, Dentergem, Meulebeke, Pittem
en Ardooie doen alvast mee. Vanaf begin oktober sluiten we ons aan bij de andere streekafdelingen, zoals
Kortrijk en Izegem. Dentergems burgemeester Koenraad Degrootte (N-VA) heeft alvast zijn zegen gegeven
en zal het peterschap op zich nemen.
Wie lid wil worden kan dit via het inschrijvingsstrookje op de achterzijde van dit Beerke of via
onze ledenverantwoordelijke Machteld
Vanhee: machteld.vanhee@n-va.be. Voor
de democratische prijs van €5 ben je dan
een volledig jaar lid van onze jeugd- en nationale afdeling.
Machteld Vanhee zoekt gedreven jongeren
om Jong N-VA te versterken!

N-VA HEEFT KLARE KIJK OP ENERGIE
Uw energiefactuur swingt de pan uit. De toekomstige energiebevoorrading moet verzekerd blijven. En het is in Vlaanderen weinig
realistisch om alle energie voor 100 % uit hernieuwbare bronnen te
halen. Daarom ontwikkelde de N-VA een evenwichtige totaalvisie op
energie.
De bevoegdheden rond energie zijn behoorlijk versnipperd. Een
eigen Vlaams energiebeleid met een langetermijnvisie moet
ervoor zorgen dat we in Vlaanderen eigen accenten kunnen leggen.
Het mag dan al mooi klinken om onze energie voor honderd
procent uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2050, in de
praktijk is dit niet realistisch. Groene energie moet op een doordachte manier gestimuleerd worden.
Zuinig en bewust omspringen met energie is noodzakelijk. De
meest goedkope en groene energie is de energie die niet verbruikt wordt.

Federaal volksvertegenwoordiger
Bert Wollants en Vlaams Parlementslid
en fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans
zijn de N-VA-specialisten
op het vlak van energie.

De N-VA pleit voor een transparante energiemarkt waarin u vrij
kan kiezen tussen de verschillende energieleveranciers. Energie
moet te allen tijde betaalbaar blijven, zowel voor u als voor onze
bedrijven.
Met genuanceerde voorstellen pleit de N-VA voor een radicale
hervorming van het energiebeleid. Dat moet energie toegankelijk
en betaalbaar houden voor iedereen.
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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.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. n Ik wens de brochure “Een klare kijk op energie” te ontvangen.
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