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MEULEBEKE
DE KLEIPUTTEN: PANIEK EN BEROERING IN MEULEBEKE
Enkele weken geleden stootten we
bij toeval op de aanvraag tot zeer
ingrijpende wijzigingen in de uitbating van de kleiputten op de
Paanders. N-VA Meulebeke wil
geen gifstort en geen asbest in de
kleiputten. Integendeel, de N-VA
vraagt om op termijn een echt natuurgebied te ontwikkelen (zie onze
website: www.n-va.be/meulebeke).

den die in de eerste
plaats voorzien waren
voor zachte recreatie
als visvijvers, wandelpaden en groenaanleg.

PROVINCIE KAN PROJECT
NOG TEGENHOUDEN
De aanwezigheid van de
Paandersschool, een kinderdagverblijf op minder dan 200
meter, woningen op 10 meter
van de kleiput en 19 agrarische bedrijven met een vergunde waterput maken dat
dit project onuitvoerbaar is.
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TOT INKEER

In de gemeenteraad van oktober
heeft de N-VA-fractie, onder
meer met de ervaringen van dit dossier, bekomen dat de verplichte infovergadering minstens 14 dagen vóór
de uiterste datum om een bezwaar in
te dienen plaats vindt.

GIFTIG SLIB IN KLEIPUTTEN?
De wijzigingen die men wil uitvoeren
aan de kleiputten, zijn als volgt:
1.Een verdubbeling in oppervlakte
van het uit te graven gebied.
2.Men wil er asbest en een giftig slib
storten.
3.Nadien zou er een regionaal
industrieterrein komen op de gron-

www.n-va.be/meulebeke

De bewoners van de
Paanders zaten uiteraard niet stil. Er werd
een actiecomité opgericht om die plannen tegen te houden. Mede onder druk van de
bevolking en de media heeft het gemeentebestuur uiteindelijk toch een
advies ingediend om gif en asbest te
weren. Er is voordien wel veel tijd
verloren gegaan: het Milieu Effecten
Rapport (MER) was in 2011 in alle
stilte het gemeentehuis gepasseerd.

De provincie doet een uitspraak in
december 2013. Hopelijk zijn we niet
vertrokken voor
een jarenlange
procedurestrijd. Wordt
zeker vervolgd.

Op de recente infovergadering in september op het gemeentehuis werd
een omwonende burger nog de huid
vol gescholden door een overijverige
schepen. Achteraf bekeken vroeg die
inwoner hetzelfde als wat het
gemeentebestuur nu vraagt aan het
provinciebestuur…

We willen ook nog alle inwoners van
de Paanders en de Paanderschool
bedanken voor hun inzet bij de
handtekeningenactie tegen de
komst van de afvalbaronnen.
Het actiecomité heeft al veel
verwezenlijkt.

BERNARD STAELENS
woordvoerder
actiecomité
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Enorme schuld leidt tot zware besparingen
De krantenkop uit bovenstaande titel verwachtten we
eerder op de nationale bladzijden, maar helaas, ze gaat
over ons Meulebeke. De jaarrekening 2012 drukte ons
met de neus op de feiten: Meulebeke heeft een
uitstaande schuld van 19,5 miljoen euro. Verder werd
er bevestigd dat er eigenlijk nooit een spaarpotje is
geweest.
Met dergelijke schulden en zonder reserves kan je volgens onze N-VA-afdeling moeilijk spreken over een gezonde financiële situatie. Daar dacht de CD&V-afdeling
wel anders over in de campagne van oktober 2012. Zij
zeiden: “we vertrekken met een gezonde financiële situatie”. Maar in 2013 erkent de nieuw verkozen bewindsploeg eindelijk dat de vorige ploeg (voor 70 procent
bestaande uit dezelfde mensen!) op te grote voet leefde
en dat Meulebeke in slechte papieren zit.
N-VA Meulebeke deelt de terechte huidige bezorgdheid
van onze burgemeester. En we
CD&V had het voor de gemeenteraadsverkiezingen
zijn benieuwd naar zijn plan om de financiën terug op de
nog over een “gezonde financiële situatie”.
rails te krijgen. Na de verschillende belastingverhogingen
en extra kosten die we al hebben mogen verwerken dit jaar volgen nu wellicht nog een pak `
besparingen.
Onze N-VA-afdeling verkiest besparingen boven extra belastingen maar we zullen dit kritisch
opvolgen. We hopen dat de besparingen gebeuren op de juiste plaatsen en op een correcte manier.
Er zijn uiteraard elementen die deze verhogingen en besparingen rechtvaardigen. Maar
waarom werd er niet eerlijk gecommuniceerd naar de burger voor de verkiezingen vorig jaar?
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N-VA Meulebeke stampt mee buurtinformatienetwerk uit de grond
Op de gemeenteraad van 23 oktober lanceerde de N-VA-gemeenteraadsfractie haar voorstel over het promoten en oprichten van een buurtinformatienetwerk in Meulebeke.
Buurtinformatienetwerken bieden een kans om de samenwerking en informatieuitwisseling tussen buurtbewoners, lokale handelaars en politie te optimaliseren.
Zo kan men preventief optreden tegen inbraken, criminaliteit en verdachte handelingen.
Het onveiligheidsgevoel is de laatste jaren niet alleen bij de burgers toegenomen, maar
ook bij de plaatselijke handelaars. Kijk maar naar de recent toegenomen inbrakenplaag
in woningen, appartementen en bedrijven.
“In andere gemeenten heeft dit systeem, dat inwoners verwittigt van
feiten, al bewezen dat het aantal woninginbraken te kunnen terugdringen”,
zegt N-VA-gemeenteraadslid Herman Vanhee. “Meer dan voldoende reden om dit te promoten.
Het zal bijdragen tot meer sociale controle, sociale samenhang en meer veiligheid.”
Wilt u ook lid worden van het netwerk? Wilt u er meer over weten? Kom dan naar de infoavond die de gemeente in samenwerking met de politie organiseert. Of neem contact met
Herman Vanhee: 051 48 64 79 – 0495 87 03 53 - herman.vanhee@n-va.be. Ook op onze website
en op www.besafe.be/nl/bin vindt u meer informatie.

meulebeke@n-va.be
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Gebruikers ‘t Berenhuisje lopen belastingvermindering mis
Raadslid Rik Vergote hekelde op de laatste gemeenteraad de hals over kop ingevoerde
besparingsmaatregel waardoor facturen en fiscale attesten niet meer aan de gebruikers
werden opgestuurd.
Een heel pak fiscale attesten voor de belastingaftrek bereikt zo de jonge ouders niet, waardoor
ze deze belastingvermindering misliepen. Daarnaast bleven ook facturen liggen in ’t Berenhuisje omdat niet alle ouders maandelijks gebruik maken van deze dienst.
Rik stelde dat anno 2013 de communicatie klantgerichter kan en dat deze formulieren digitaal
kunnen aangeboden worden. Het college beloofde vanaf oktober de facturen te mailen en
vanaf 2014 de mogelijkheid te voorzien om facturen en fiscale attesten aan te bieden via een
klantenportaal op de gemeentelijke website.

RIK
VERGOTE

Begraafplaatsen toegankelijker dankzij N-VA
De begraafplaatsen in Meulebeke zijn momenteel slecht toegankelijk
voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. De N-VA riep het
gemeentebestuur dan ook op om verharde
rijstroken aan te leggen.
“Zelfs met een rolstoelbegeleider blijft het uiterst
moeilijk om vlot het kerkhof te betreden en doorkruisen. Dat is vooral het gevolg van de grondbedekking die uit steenslag bestaat”, stelt
gemeenteraadslid Tom Wattijn.
De schepen voor Begraafplaatsen was er op de
gemeenteraad van oktober als de kippen bij om te melden dat ze er zich mee zouden bezig
houden. Beterschap op komst dus.

Wist je dat…
…de mandaten voor de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) binnenkort weer
vacant worden? De West-Vlaamse deputatie verwierp namelijk de nieuwe
samenstelling. Nochtans had de
N-VA de meerderheid vooraf verwittigd dat de samenstelling deontologisch niet kon. Interesse om u te
engageren binnen deze adviesraad?
Volg www.meulebeke.be voor de
vacatures.

… de busgebruikers aan de halte
Ingelmunstersesteenweg richting
Tielt opnieuw gebruik kunnen maken
van het schuilhuisje? Na tussenkomst
van de N-VA werd het schuilhuisje
verplaatst.
…het Meulebeeks schepencollege politieke partijen uitsluit tot het gebruik
van gemeentelijke infrastructuur?
Een gezonde beleving van de democratie is nog niet aan de orde in de
21ste eeuw in onze beregemeente. In
onze buurtgemeenten kan dit wel.

TOM
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Van ‘oude politieke cultuur’ gesproken…
...N-VA Meulebeke niet mocht deelnemen aan de reclamestoet van de
Berefeesten? Amper zes dagen voor
de stoet bracht het college van burgemeester en schepenen ons ervan
op de hoogte dat
politieke partijen
niet mogen deelnemen aan de
reclamestoet.

Verhoogde tarieven sportinfrastructuur ongeldig
Op 18 mei kondigde de burgemeester aan het tekort van het sportdomein Ter Borcht
te doen dalen. Er volgden hogere prijzen voor onder andere zwemmen. Maar deze
tariefverhogingen zijn normaal gezien een beslissing van de raad van bestuur van de
vzw Ter Borcht. Achteraf werd het besluit pas alsnog voorgelegd aan hen. Zinloos en
weinig respectvol dus.
Geert Strobbe, N-VA-afgevaardigde in de raad
van bestuur, gaf geen goedkeuring voor de
verhoogde zwemtarieven in Ter Borcht.
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Te laat (!) wordt ook advies gevraagd aan de sportraad. Deze
keurde de beslissing af. Opnieuw zinloos en weinig respectvol…
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De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het interne gebruik van
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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw
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Straat:
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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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