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Sinterklaasfeest
Zondag 26 november
14.30 uur
Café ‘t Voske
Vossekotstraat 8,
Meulebeke
Schrijf je nu in voor het Sinterklaasfeest op 26 november.
Om stipt 14.30 uur mag iedereen
naar binnen en dan kan het feest
beginnen. Rond de klok van
17 uur is het weer voorbij.
Wil je erbij zijn, meld je dan vóór
vrijdag 24 november aan via
johan.depoorter@n-va.be met
de vermelding van naam, leeftijd
en aantal kindjes.
Deelname kost 2,5 euro per
persoon. Voor dat bedrag krijg je
een geschenkje, chocolademelk
en een klaaspaardenbuffet.
Je inschrijving is definitief
na overschrijving van het juiste
bedrag op rekeningnummer
BE31 7380 3982 1855.

N-VA Meulebeke is actief op sociale media!
N-VA Meulebeke

@nvameulebeke
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Meulebeekse belastingbetaler betaalt schade Berencross
De vzw Berencross heeft blijkbaar meer rechten dan de andere Meulebeekse verenigingen. Dat besluit de
N-VA nadat ons een opmerkelijke overeenkomst onder ogen kwam tussen organisator Cyclocross Meulebeke
en het schepencollege.
De beide partijen kwamen onder meer overeen dat Ter Borcht
zes tot acht weken gratis ter beschikking wordt gesteld, dat de
gemeente kosten van de geluidsinstallatie en de toiletdames op
zich neemt en dat het gebruik van het led-scherm en personeel
gratis is.
Maar wat ons vooral opviel: de vzw Cyclocross Meulebeke kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die bezoekers,
toeschouwers of deelnemers veroorzaken. Met andere woorden:
hiervoor draait de Meulebeekse belastingbetaler op.

De N-VA vindt de cyclocross een goed initiatief, maar
iedere vereniging verdient dezelfde ondersteuning.

Steun voor iedere vereniging

De N-VA is niet vergeten dat de burgemeester in 2013 nog
besliste dat alle verenigingen een vergoeding moesten betalen
voor het gebruik van gemeentelijk materiaal en dat het
gemeentepersoneel deze events niet meer mocht ondersteunen.
Bovendien merken we dat de gemeentesecretaris de feiten
verdraait als hij zegt dat vier personen van de gemeente elk een
halve dag helpen bij de cyclocross.

Gemeentebestuur opgevorderd

Het gemeentepersoneel werd immers verrast op een mailtje van
de secretaris (van de vzw of van de gemeente?) met de vraag te
helpen bij de opkuis van de tenten op de cyclocross. De mail
eindigde met de dreiging dat er personeel zal aangeduid worden
als er onvoldoende vrijwilligers zijn. Deze manier van werken is
totaal ongehoord.

Machteld Vanhee verwelkomt
nieuwe spruit
OCMW-raadslid Machteld
Vanhee mocht onlangs
een nieuw gezinslid
verwelkomen. Ze werd
moeder van een dochter:
Isolde.
N-VA Meulebeke wenst
Machteld, haar partner
Joeri en zoontje Natan van
harte proficiat.
Tijdens haar moederschapsverlof legt Machteld
tijdelijk haar taken neer als
OCMW-raadslid.
Johan De Poorter zal
haar namens de N-VA
vervangen..

meulebeke@n-va.be

Het kan niet dat gemeentepersoneel opgeëist wordt door een vzw
die niets met de gemeente te maken heeft. Zeker als je weet dat
de burgemeester op de laatste gemeenteraad ons voorstel om de
maaltijdcheque voor het gemeentepersoneel te verhogen met één
euro nog weigerde.
De N-VA is elk evenement genegen dat Meulebeke op de kaart
zet. Maar we zijn van mening dat iedere
Meulebeekse vereniging op dezelfde
ondersteuning en medewerking mag
rekenen. Geen twee maten en twee
gewichten!
Rik Vergote, N-VA-fractieleider

Wist je dat ...


g emeenteraadslid Rik Vergote financiële ondersteuning
vroeg voor jeugdverenigingen die nieuwe tenten
moeten aankopen? De meerderheid wou hier helaas niet
van weten.



g emeenteraadslid Herman Vanhee de nachtelijke werken
met geluidshinder op de Haandeput aan de kaak
stelde op de gemeenteraad?



g emeenteraadslid Tom Wattijn aandacht vroeg voor het
onderhoud van de gemeentelijke gebouwen zoals de
klimaatregeling in OC Vondel?



je onze gemeentelijke enquête ‘iedereen burgemeester’
nog steeds kan invullen op www.n-va.be/meulebeke?



h et Davidsfonds de driejaarlijkse cultuurprijs won?
Proficiat! Ook felicitaties aan de andere
genomineerden: Leen Vanhee,
het Meulebeeks dichterscollectief en
Rik Vermeersch.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Meulebeke aangesloten bij
Meulebeke heeft zich aangesloten bij BE-alert, een project van minister Jan Jambon dat gemeenten toelaat om snel en efficiënt te
communiceren in noodsituaties. Van alle provincies telt West-Vlaanderen wel nog het minste aantal
aangesloten gemeenten, zo vernam N-VA-provincieraadslid Kurt Himpe.
Het project BE-Alert werd midden juni gelanceerd. Het is een unieke technologie voor de steden en
gemeenten, de gouverneur en de nood- en interventiediensten om de bevolking te alarmeren. Iedereen in
de buurt van een incident wordt bij een incident via sms verwittigd, maar het systeem werkt maar
optimaal als zo veel mogelijk inwoners zich registreren via www.be-alert.be.
Kurt Himpe,
provincieraadslid
N-VA Meulebeke spoort alvast alle inwoners aan om dit te doen.

N-VA wil speelpleinen aantrekkelijker maken
N-VA-gemeenteraadslid Herman Vanhee stelt voor de jarenlang verwaarloosde speeltoestellen op het speelplein van het domein Ter Borcht deftig aan te pakken. Onder meer aan het Kapellebos (tussen kapel en
De Miere) zien deze toestellen er echt vuil uit. De foto’s bij dit artikel spreken voor zich.
De N-VA-fractie vroeg daarom aan het gemeentebestuur om
onze speelpleintjes beter te verzorgen en de toestellen regelmatig
op te poetsen. Onze jonge gezinnen en ook bezoekers van buiten
de gemeente verdienen beter. Ons verzoek viel gelukkig niet in
dovemansoren. Het gemeentebestuur beloofde het probleem zo
snel mogelijk aan te pakken. We hopen dat ook de andere speeltoestellen in de gemeente niet vergeten worden.
Het valt ons namelijk op dat ook op andere vlakken dit
gemeentebestuur steken laat vallen als het gaat over het beheer

van het eigen patrimonium. Zo moest de N-VA eerder al de kat
de bel aanbinden bij de lamentbele
toestand van de historische schouw
Vondel, de lekkende dakgoten in het
mooie pand Vondel, de verkommering van het prachtige kasteel
Ter Borcht, en nog meer.
Herman Vanhee, gemeenteraadslid

Moet er nog water zijn: landbouwers in nood
Op de gemeenteraad van 12 juli stelde de N-VA-fractie voor om de wateropslagcapaciteit voor land- en tuinbouwers in
Meulebeke te verhogen. Door de lange droogteperiode van het voorjaar tot juli moest er dit jaar veel water bij gesproeid
worden om hoge economische schade vermijden. Het bufferbekken van de Brouckenstraat kon echter aan de vraag niet voldoen.
De meerderheid wilde ons voorstel aanvankelijk niet goedkeuren. Uiteindelijk kon gemeenteraadslid Herman Vanhee hen toch
overtuigen. Meer info hierover kan je lezen op www.n-va.be/meulebeke.

Een vraag? Een suggestie?
Onze N-VA-raadsleden helpen u graag verder.
Hun contactgegevens vindt u op
www.n-va.be/meulebeke
www.n-va.be/meulebeke

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT

302,4

miljard
in 2016

Aantal
vacatures

+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

www.n-va.be/deveranderingwerkt
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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