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Muziekschool en kinderopvang weer gescheiden

“Ik ben uiterst tevreden
dat gevolg is gegeven
aan mijn oproep”.
Tom Wattijn

Op de gemeenteraad van 13 juli bracht Tom Wattijn de problematiek van de muziekschool en de
kinderopvang onder de aandacht. “De N-VA kreeg namelijk wat klachten binnen van ouders die zich
zorgen maken over de organisatie van de muziekschool en ’t Berenhuisje.”
Ik ben even poolshoogte gaan nemen en de klachten waren
zeker niet uit de lucht gegrepen.” Een aantal jaar geleden
kregen we er een prachtige muziekschool bij, maar kort na
de opening werd al een ingrijpende maatregel genomen.
Een groep kinderen van Het Berenhuisje verhuisde naar een
lokaal in de muziekschool, terwijl de kinderen wel nog altijd
notenleer volgen in de oude lokalen in OC Vondel.”

muziekschool.” Ondertussen worden leerlingen van de
muziekschool, zeker tijdens de examens, gehinderd door de
voorbijgaande kinderen van Het Berenhuisje. Daarnaast is de
muziekschool niet vrij toegankelijk, doordat hier ook een kinderopvangplaats zit. Ten slotte maakt de N-VA zich ook zorgen
over het feit dat er in het gedeelte Berenhuisje in de muziekschool slechts één opzichter aanwezig is”, besluit Tom Wattijn

Die ingreep had zo zijn gevolgen. “Ouders die hun kind
afhalen in het Berenhuisje moeten zich eerst aanmelden in
OC Vondel om de kinderen dan uiteindelijk af te halen in de

De meerderheid ging in op de vraag van ons raadslid om de
diensten op te splitsen.

AGENDA
N-VA-quiz op vrijdag 21 oktober
N-VA Meulebeke en N-VA Oostrozebeke organiseren op vrijdag 21 oktober
om 20 uur in OC Mandelroos (Gemeenteplein 1, Oostrozebeke) een quiz.
Inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro per ploeg (max. vier personen).
Vlaams Volksvertegenwoordiger, Bert Maertens, is de presentator van dienst.
Inschrijven kan via greet.desmet@n-va.be.
Overschrijven op BE73 8034 2333 42.
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Tijdens de gemeenteraadszitting van 8 juni stelde Benedikt Van Staen zich vragen over het bermbeheer in
onze gemeente. “Heeft Meulebeke een bermbeheersplan?”, opende Benedikt het debat. De bevoegde schepen
zei dat dit er niet was maar dat er wel volgens het bermbesluit wordt gemaaid. In het heldere én korte
bermbesluit staat duidelijk vermeld dat er pas vanaf 15 juni mag gemaaid worden en dat men het maaisel
moet verwijderen. Voor Meulebeke is dat blijkbaar niet zo duidelijk.

Het Nieuwsblad neemt in ‘De Grote Gemeentest’ de dienstverlening van de 308 Vlaamse gemeenten onder
de loep. Meulebeke blijft achterop hinken met een score van 6/10.

Bermmaaisel verwijderen

Vanaf 1 juni begint men in Meulebeke te
maaien en enkel op de stukken Randweg,
Broucekstraat en Vuilputstraat ruimt men
het maaisel op (14 kilometer). Ten koste
van de fauna en flora word het maaisel
op alle andere bermen niet verwijderd.
Omwille van de verkeersveiligheid op
bepaalde plaatsen, respecteert men de
timing niet. Dat is voor de N-VA nog
aanvaardbaar. Veel belangrijker dan de
timing is het verwijderen van het maaisel
om de natuur een kans te geven en om
te vermijden dat er wateroverlast is door
opeengehoopt maaisel.
In het gemeentelijk structuurplan staat
dat er een aantal wegen belangrijke
ecologische bermen zijn, maar niet
één van deze wegen wordt volgens het
bermbesluit beheerd. Het gaat over de
Vijfstraat, Poevoordestraat, Groenstraat,
Herentstraat, Gentstraat, Elbestraat,
Vossekotstraat en de Bosweg.

Kosten en baten

De blijkbaar niet zo groen gezinde
burgemeester was heel duidelijk en
antwoordde dat men bewust afwijkt van
het bermbesluit. Omdat de kostprijs drie

Verstopte beek te hoogte van de
Buysveldbeek.
keer zo duur zou zijn. Qua directe kost
zal dit wel kloppen, maar alle indirecte
kosten die men nadien moet maken,
zorgen voor een even duur totaalplaatje.

 erstopte beek ter hoogte van de
V
Eeckbosstraat.
Dan spreekt de N-VA nog niet over de
eventuele overstromingen die gebeuren
door verstoppingen veroorzaakt door niet
verwijderd maaisel.

De provincie heeft heel wat plannen met het provinciaal domein ’t Veld in Ardooie/Meulebeke. Dat vernam
provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) van gedeputeerde Guido Decorte. Provincieraadslid Kurt polste
dan ook naar de specifieke plannen om een oplossing te zoeken voor de cafetaria De Keunepupe op het
provinciaal domein. Ook provincieraadslid Machteld Vanhee hoopt dat er snel een nieuwe locatie komt.
“De cafetaria werd destijds niet gebouwd door de provincie,
maar zat in het patrimonium dat verworven werd bij de
aankoop van het domein. De constructie in het bos werd
geplaatst in 1971 en sindsdien uitgebaat als cafetaria. Maar er
is geen bouwvergunning voor”, stelt Himpe die al twee jaar
geleden aandrong om dit in orde te brengen. In januari 2015
kocht de provincie West-Vlaanderen ruim 2,6 hectare naast de
huidige parking aan voor de uitbreiding van het domein. De
provincie heeft plannen om de cafetaria en het speelterrein in
de toekomst te verplaatsen naar die locatie en daarnaast bos
aan te planten, vernam provincieraadslid Himpe.

meulebeke@n-va.be

De afgelopen maanden werden acht
testen uitgevoerd (Bron: Het Nieuwsblad):

Onvoldoende ondernemerszin en
sterk personeel

 Openbaarheid van bestuur:
Hoe geheim zijn de openbare
documenten in jouw gemeente?;

Elke test werd beoordeeld op tien.
Op basis van de acht testen samen
belandde Meulebeke op plaats 241.
Alleen Ardooie en Lichtervelde doen
het iets minder goed.

 Burgemeester:
Hoe bereikbaar is jouw burgemeester?;

Nieuwe locatie voor cafetaria en speelterrein op domein ’t Veld

Cafetaria verplaatsen

Achterop hinken met een score van 6/10

 Bibliotheken:
Hoe goed scoort jouw plaatselijke
bibliotheek?;

“Het bestuur hecht weinig
belang aan het wegbermbeheer
en de natuur. Het maaisel laten
liggen, is even duur, wegens de
onderhoudswerken achteraf.”

Werken binnenkort van start

In 2017 zullen er al verbeteringswerken uitgevoerd worden aan
de parkeerzone en zullen er ook werken uitgevoerd worden
aan de huidige speelzone, zodat de levensduur van de huidige
infrastructuur met een zestal jaar kan
verlengd worden.
Kurt Himpe Provincieraadslid en
Schepen in Izegem.
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 Kost:
Hoeveel kosten de documenten in
jouw gemeente?;
 Website:
Hoe gebruiksvriendelijk is de website
van jouw gemeente?
 Beltest:
Hoe snel word je geholpen in jouw
gemeente?
 Ondernemers:
Wat doet de gemeente voor
ondernemers?
 Groentest:
Hoe proper zijn de
begraafplaatsen?

De testen tonen aan dat Meulebeke
buist voor openbaarheid van bestuur en
ondernemerszin in de gemeente. Een
van de sterkhouders van het onderzoek
en die ervoor zorgde dat onze gemeente
geen onvoldoende haalt, blijkt namelijk
de inzet van het gemeentepersoneel.
Want bij de beltest en het groenonderhoud scoren ze beiden
9 op 10. Dus zeker een dikke pluim.

Maak website dynamischer
De oppositiepartijen vroegen al
meermaals om de website dynamischer
en toegankelijker te maken en om meer
transparantie (in de openbaarheid van
bestuur).

Zo blijft de verslaggeving van de
gemeenteraad zeer beknopt en worden
opmerkingen vaak niet opgenomen in
de notulen. Ter vergelijking: in andere
gemeenten kan men de volledige
gemeenteraad woord voor woord nalezen
of via het internet live meevolgen en
herbekijken.

Veranderen om te verbeteren
Meulebeke heeft meer dan ooit nood
aan een krachtige verandering. Daarom
zal N-VA Meulebeke elke gemeenteraad
constructieve voorstellen formuleren
om de gemeente nog efficiënter en
klantvriendelijker te laten werken.
De vraag is of het bestuur vindt dat de
gemeente efficiënter en toekomstgericht
moet bestuurd worden. Misschien
ploeteren ze liever verder zoals ze al jaren
bezig zijn.

“Met 6 op 10 stelt de N-VA dat er nog
heel wat werk aan de winkel is. Zeker wat
de transparantie van het bestuur betreft.”
Johan De Poorter, Voorzitter N-VA Meulebeke

Meerderheid keurt voorstel Volkstuintjes goed
Op de gemeenteraad van 13 juli werd het voorstel aangenomen om na te gaan of er Meulebekenaren
zijn die interesse hebben voor het gebruik van een perceel land in een volkstuinproject. Wie zich
hiervoor kandidaat wil stellen, moet eerst de gemeente contacteren en een aantal gegevens meesturen
zoals: woonplaats, gewenste oppervlakte die men wenst te bewerken, etc...

“Tevreden dat de gemeente
peilt naar de interesse in
volkstuintjes”
Herman Vanhee

Als je deze peiling van het gemeentebestuur zou missen en je bent wel
geïnteresseerd, laat het weten op
het gemeentehuis, via brief of e-mail
(info@meulebeke.be)

www.n-va.be/meulebeke

De verandering werkt!

42,9%

VACATURES

Meer vacatures

Jonge werklozen

Hoogste aantal sinds
2006 in Vlaanderen

Werkende 55-65-jarigen

2015

+37.500

2005

2016

32%

2015-2018

+140.000

Koopkracht

+5,3%

5%
4%

45%

1ste kwartaal 2016 vs.
1ste kwartaal 2015

WERKLOZEN

mei 2016 vs. mei 2015

JOBS

-15%

55.489

2015

-62.500
Daling van de
RVA-uitgaven met

1,1 miljard

Taxshift

Handelsbalans
De verhouding tussen de in- en uitvoer van een land

+€1.500/jaar
+€1.000/jaar

3%
+2,1%

2%
1%

+1,8%

0%

Laagste
lonen

Grootste inkomensstijging
in meer dan 5 jaar

2015

Grootste pensioenhervorming sinds
ontstaan sociale
zekerheid

2018

2016

+0,6%
2018

2015

2018

€€€€ €€
€€€€€ €
Grondige
van de provincies

Grootste fiscale
hervorming sinds
1963

Kordate én humane
aanpak van grootste
asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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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