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Johan De Poorter op derde plaats provincie 
Johan De Poorter staat voor de komende provincieraadsverkiezingen op de derde plaats voor de N-VA.

“Met Johan De Poorter hebben we de zekerheid op een sterke vertegenwoordiging voor Meulebeke 
en de regio Kortrijk-Roeselare-Tielt in de provincieraad”, zegt aftredend provincieraadslid Machteld 
Vanhee. “Hij is sinds 2012 voorzitter van de Meulebeekse afdeling en tevens arrondissementeel voor-
zitter van de regio Kortrijk–Roeselare–Tielt. Johan heeft de afgelopen jaren de partij in de regio mee 
op de kaart gezet.”

Wegen op het beleid
“Er zijn door de interne staatshervorming en de afslanking van de provinciale bevoegdheden heel wat 
bevoegdheden overgeheveld naar de steden en gemeenten. Maar de N-VA wil in de West-Vlaamse 
provincieraad sterk wegen op het beleid”, verduidelijkt Meulebeeks kandidaat Johan De Poorter .  
Samen met onze arrondissementele kandidaten en lijstrekker Kristof Pillaert gaan we voor een zo 
goed mogelijke score in oktober 2018.

Johan wenst zich in te zetten op ruimte voor zachte recreatie, met aandacht voor het goede beheer en 
de verdere uitbouw van de provinciale domeinen. Andere speerpunten van de N-VA zijn de verlaging 
van de provinciale belasting en de verbetering van de toeristische mogelijkheden in de provincie en 
haar regio’s.

Geen hondenweide in Meulebeke
Hondenbaasjes moeten hun viervoeter steeds aan de leiband houden. Wie zijn hond loslaat riskeer een 
GAS-boete. Daarom vroeg onze N-VA fractie op de gemeenteraad van 11 april jongstleden een hondenweide 
in Meulebeke. Ons voorstel werd door de ganse meerderheid afgekeurd.

Veel Meulebekenaren hebben een hond als huisdier. Niet ieder-
een heeft een grote tuin waar de honden vrij kunnen rondlopen. 
Een hondenweide is zeker welkom. Op stap met uw viervoeter, 
die u kunt laten lopen en ravotten op een omheind stuk weide. 
Waar banken staan om een praatje te slaan met andere honden-
vrienden. Wat wil je nog meer!

Sociaal contact
Een hondenweide is bovendien een goede en goedkope stimu-
lans voor sociaal contact. Meer en meer horen we in de sociale 
media berichten over vereenzaming en sociaal isolement. Onze 
fractie wil zich verder inzetten op een sociaal bloeiende gemeen-
te. Waar niet alleen bedrijven en woningen belangrijk zijn, maar 
waar er ook plaats is voor samenzijn zoals zwembad, bos, mu-
ziekschool, cultuur, sportvelden, verenigingen, hondenweide,…

De provincie is bezig met in en rond het Veldbos vernieuwingen 
aan te brengen. Door ons punt op de gemeenteraad heeft de 

gemeente de provincie de raad gegeven om daar een hondenwei-
de aan te leggen. Onze provincieraadsleden van N-VA zullen dit 
zeker steunen. Alleen jammer dat dit in Meulebeke ook niet kan.

Johan De Poorter 
Derde plaats provincieraad
Lijstduwer gemeenteraad
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Raasdlid Tom Wattijn pleit voor een hondenweide in Meulebeke.
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Oplossing voor De Keunepupe in ’t Veld
Tijdens de provincieraadszitting van 26 april werd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan  
’t Veld voorlopig vastgesteld. “Eindelijk komt er een oplossing voor de zonevreemde cafetaria  
De Keunepupe”, zegt provincieraadslid Machteld Vanhee

“De cafetaria werd destijds niet gebouwd door de provincie, maar zat in het patrimonium 
dat verworven werd bij de aankoop van het domein in 1981. In het uitvoeringsplan krijgt 
de cafetaria een nieuwe locatie ter hoogte van de huidige parking. Er zijn ook plannen voor 
een picknick- en hondenweide, een speelbos, natuureducatieve elementen en een uitbrei-
ding van de parkeermogelijkheden. “Het is echter maar de vraag of er echt nood is aan 
bijkomende parkeerplaatsen. Het lijkt ons beter om eerst tellingen uit te voeren alvorens 
zoiets te beslissen”, verduidelijkt Machteld Vanhee.

Uitbreiding trage verbindingen
 “Zeer positief zijn de plannen voor de uitbreiding van trage verbindingen, waardoor het 
provinciaal domein beter bereikbaar wordt voor fietsers en wandelaars vanuit Meulebeke 
en Izegem”, zegt provincieraadslid Vanhee. “Naast de uitbreiding van het fiets- en wan-
delnetwerk voorziet het plan ook in de uitbreiding van het recreatief aanbod aan zachte 
verbindingen voor andere gebruikers zoals mountainbikers en ruiters. De nieuwe trage 
verbindingen zullen ’t Veld opnieuw verbinden met de Veldbossen. Daarnaast is er nog de 
vraag naar fietsverbindingen tussen het provinciaal domein en Ardooie, eventueel via de 
fietsknooppuntroute.”

Vraagtekens bij tijdelijk slibbekken
 Provincieraadslid Machteld Vanhee plaatst wel vraagtekens bij de plannen voor een tijdelijk slibbekken. “De historische vijver 
‘t Zeetje is door de jaren heen dichtgeslibt. Daardoor is er een waterproblematiek in het domein en omgeving. Het provin-
ciebestuur wil een tijdelijk slibbekken aanleggen om de kostprijs voor de baggerwerken sterk te verminderen. Er is sprake 
van 15 000 kubieke meter slib dat moet verwijderd worden. Maar die plannen stuiten nu al op protest van buurtbewoners die 
geurhinder vrezen.”

Verkeersveiligheid absolute prioriteit
Benedikt Van Staen, N-VA-gemeenteraadslid en verkeersexpert, vindt dat de verkeersveiligheid in 
Meulebeke beter kan. “Voor N-VA Meulebeke is verkeersveiligheid een absolute prioriteit. Elk slachtof-
fer in het verkeer is een drama. Extra inspanningen op het vlak van infrastructuur en verkeersgedrag 
zijn en blijven nodig. Borden plaatsen volstaat niet altijd. We moeten zoeken naar slimme ingrepen, 
die meer verkeersveiligheid verzoenen met een vlotte mobiliteit.”

Veiligheid in de Krekelstraat
Op de gemeenteraad van mei diende gemeenteraadslid Her-
man Vanhee een voorstel in om de veiligheid in de Krekel-
straat te verbeteren. In de Krekelstraat rijden veel wagens te 
snel, ondanks de snelheidsbeperking. 

Dat creëert een groot onveiligheidsgevoel bij de bewoners en 
bij de zwakke weggebruikers. De praktijk leert ons een aange-
paste infrastructuur een van de efficiëntste oplossingen is. 

Daarom stelt Herman Vanhee voor dat het gemeentebestuur 
passende maatregelen neemt om de snelheid van de wagens te 
beperken.

Peter Raedt werkt in de Kringwinkel
Peter Raedt staat in oktober op de derde plaats op de lijst van N-VA Meulebeke. Peter werkt al zeven 
jaar als verantwoordelijke jobcoach voor de afdeling Elektro in de Kringwinkel.

“De Kringwinkel gaat over mensen en goederen. De Kring-
winkel biedt mensen een tweede kans en probeert hen een 
plaats te geven in de maatschappij. Hoofddoel is mensen laten 
doorstromen naar het arbeidscircuit.

De Kringwinkel geeft herbruikbare materialen een tweede 
leven. Die materialen kan je binnenbrengen in de Kringwin-
kel van Tielt, Izegem, Roeselare en Torhout. Eerst worden ze 
in Ingelmunster nagezien, hersteld en gereinigd, waarna ze 
verkoopsklaar vertrekken uit ons centraal magazijn. In totaal 
werken er zo’n 200 doelgroep medewerkers. 

In de afdeling elektro proberen we iedere stereo, koffiezet, 
strijkijzer, luster, speelgoed, wasmachine, diepvries,… terug 
aan de praat te krijgen. Dagelijks rijden zes vrachtwagens op 
en af om de goederen op te halen en af te leveren.
Onze jongens weten wat recycleren is!”

Machteld Vanhee 
2de plaats
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Gemeenteraadslid

Meer weten over N-VA Meulebeke?
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Wij zijn thuis in West-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in West-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend West-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend West-Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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


