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MEULEBEKE Het Beerke
12 098 maal dank!
De verkiezingen van mei 25 mei
2014 waren ook in het kanton
Meulebeke een succes voor de N-VA.
In het kanton Meulebeke scoorde
de N-VA zeer goed: op de federale
lijsten kleurde 34,5 procent het
N-VA-bolletje in, op de Vlaamse
lijsten was dat 34,3 procent. Op
beide niveaus was de N-VA de
grootste partij.

V.U.: Johan De Poorter - Buysveldstraat 4 - 8760 Meulebeke - johan.depoorter@n-va.be

Machteld Vanhee haalde in de provincie West-Vlaanderen opnieuw
een mooi resultaat met 12 098 voorkeurstemmen. Daarmee is ze de
primus van alle Meulebeekse kandidaten die op een lijst voor de
verkiezingen stonden.
Hartelijk
dank voor
jullie vertrouwen en
12 089 maal
dank aan al
de kiezers.
MACHTELD VANHEE
OCMW-raadslid
provincieraadslid

Wil je op de hoogte blijven
van de laatste nieuwtjes in onze
N-VA-afdeling?

N-V
VA Meulebeke/Oostrozebek
ke organiseren een luchtige en
ludieke herfstquiz.
Ploegen van 3 personen - 12 euro/ploeg.
Schrijf 12 euro over op rekeningnummer: BE77 7380 3423 3342 met vermelding van
ploegnaam voor 17/11/2014.
Contact:
Adres:

Surf naar:
www.n-va.be/meulebeke

www.n-va.be/meulebeke

johan.depoorter@n-va.be - 0472/07 86 50
lindsay.monteyne@n-va.be - 056 980 990
Ginstezaal, Molstenstraaat 83,
83 Oostrozebeke (De Ginste)

Uitgebreide prijzentafel, vooraf inschrijven is noodzakelijk.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Meulebeke moet digitaal loket uitbouwen

NIEUWS
GEMEENTUIT DE
ERAAD

De N-VA drong er tijdens de laatste gemeenteraad op aan om dringend werk te maken
van de uitbreiding van het e-loket. Wij vinden dat zoveel mogelijke info op de site moet
te vinden zijn en dat zoveel mogelijk aanvragen digitaal ter beschikking moeten zijn.
Zo hoeft de inwoner geen verlof te nemen of zich te verplaatsen naar het gemeentehuis.
Jammer dat eerst de openingsuren van het gemeentehuis werden beperkt vooraleer de
informatie in de huiskamer wordt gebracht.

Een bakfiets-vriendelijke gemeente
Onze fractie vroeg het gemeentebestuur om de landelijke wegeltjes
en bijvoorbeeld de toegang tot Ter Borcht bereikbaar te maken voor
bakfietsen. We willen jonge gezinnen stimuleren om meer gebruik te
maken van de fiets. De bakfiets kent namelijk steeds meer succes,
ook in Meulebeke.

Respect voor gemeentepersoneel
De N-VA stemde tegen het voorstel van de meerderheid over het nieuwe personeelsstatuut
voor gemeentepersoneel. We vinden het ongepast dat het sociaal overleg niet werd gerespecteerd. Het personeel dat zich dagdagelijks inzet voor Meulebeke en haar bevolking wordt zo
slachtoffer van het slechte financiële beleid van de CD&V-meerderheid in het verleden.
Naast de naakte ontslagen moet ieder personeelslid één euro inleveren via de maaltijdcheque.
En zeggen dat bepaalde CD&V’ers in de aanloop van de verkiezingen opriepen om niet voor
de N-VA te stemmen omdat er ontslagen zouden volgen…

RIK VERGOTE
fractieleider
N-VA Meulebeke

Ruimere openingstijden BIB
De BIB is veel meer dan een plaats
waar boeken, cd’s en audiovisueel
materiaal worden ontleend. Het is
een plaats waar mensen elkaar ontmoeten en waar studenten opzoekwerk verrichten of studeren. De BIB
is een brug tussen generaties en culturen en draagt zo bij tot een warm

gevoel in de samenleving. Een reden
temeer dus om onze BIB veel meer ter
beschikking te stellen van onze inwoners. In die zin was onze vraag naar
ruimere openingstijden op zaterdag
heel relevant. Helaas zag de meerderheid dat anders.

Gezinsuitbreiding bij de N-VA
Afgelopen maanden waren niet alleen druk op
politiek vlak, maar ook in het privéleven van
gemeenteraadslid Benedikt Van Staen. Hij en
zijn vrouw Valerie Ameye zijn voor de derde
maal trotse ouders geworden.
Manou en Maelle zijn bijzonder fier op hun
kleine zusje Axelle.

OCMW- raadslid Machteld Vanhee en
Jurie Callens werden de trotse ouders
van hun eerste kindje, Nathan.
De kleine spruit werd op 25 juni geboren.

meulebeke@n-va.be

MOBILITEIT IN MEULEBEKE:

Verkeerscirculatieplan in het centrum
Gebrek aan inspraak en overleg
De vele bijsturingen (teveel om op te
noemen) die al doorgevoerd werden
in het kader van het nieuwe Meulebeekse verkeerscirculatieplan bevestigen de bezorgdheid die we eerder al
uitten. De N-VA-fractie heeft geen
problemen met het plan op zich. We
betreuren echter nog steeds de
manier waarop dit circulatieplan tot
stand is gekomen.
De meerderheid achtte het niet nodig
om vooraf te luisteren naar de lokale
bewoners. Ook de Gemeentelijke
BegeleidingsCommissie (GBC),
waarin de N-VA vertegenwoordigd
wordt door gemeenteraadslid
Benedikt Van Staen, werd helemaal
genegeerd. Het GBC is net opgericht
om op een democratische manier te
overleggen over verkeer en mobiliteit
binnen de gemeente. Veel extra
gemaakte kosten hadden men kunnen vermijden als de meerderheid
inspraak en overleg had geduld.

N-VA wil meewerken aan betere
mobiliteit en veiliger verkeer
Niettemin willen we verder op een
constructieve manier meewerken aan
een betere mobiliteit en veiliger ver-

keer in Meulebeke. Onze fractie heeft
dan ook al verschillende voorstellen
ter verbetering aangereikt. Benieuwd
wat het college ermee aanvangt.

Uit fouten zou je moeten leren…
Verder willen we een concrete aanpak
om fouten uit het verleden te corrigeren. Zo vermijden we dat dergelijke
fouten opnieuw kunnen gebeuren.
Op diverse plaatsen in Meulebeke
staan er ofwel verkeerde signalisatieborden ofwel te weinig borden. Soms
worden ook overbodige borden niet
weggenomen.
In februari 2014 kaartten wij aan dat
er snelheidsborden ontbraken op verschillende plaatsen, onder meer op de
Steenovenstraat. Hierdoor mag je op
bepaalde stukken weg volgens de
wegcode 90 km per uur rijden, in tegenstelling tot de ingevoerde snelheidsbeperking van 70 km per uur.
Op 2 april 2014 werd een snelheidsbeperking van 90 naar 70 km per uur
goedgekeurd voor de Grote Roeselarestraat. Wat blijkt na uitvoering van
de werken? Er werden te weinig
70-borden geplaatst zodat je ook hier
op bepaalde wegdelen nog steeds 90

Waarom financiële overschotten opstapelen
in tijden van besparing?
Provincies en gemeenten: het is
een wereld van verschil. Terwijl
gemeenten fors moeten bezuinigen,
groeit de spaarpot van de provincie
jaar na jaar verder aan.
Machteld Vanhee verklaart: “Bij mijn
start als provincieraadslid was er al
een budgettair overschot van 57 miljoen euro opgebouwd. Bij elke nieuwe
begrotingswijziging of jaar-rekening
komt er paar tiental miljoen euro bij.
Het overschot zal tegen volgend voorjaar ruim 160 miljoen euro bedragen.”

Provincieraadslid
Machteld Vanhee

Onze mobiliteitsexpert
Benedikt Van Staen

km per uur mag rijden, in tegenstelling tot het goedgekeurde reglement.
Voor ons is het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat er niet geleerd
wordt uit fouten uit het verleden en
dat de meerderheid blijkbaar gewoon
verder handelt op dezelfde manier.
We hopen dat er meer openheid en
inspraak zal zijn de komende jaren bij
de verschillende projecten die
gepland staan.

NIEUWS UIT DE
PROVINCIERAAD
Dit provinciale bestuur is nochtans
het perfecte niveau om de lasten voor
inwoners en bedrijven fors te verlagen, vindt de N-VA. "Ik ben dan ook
zeer verheugd dat het Vlaams regeerakkoord zo onderhandeld werd dat
naast een verschuiving van bevoegdheden en dus een logische overdracht
van middelen, er ook een besparing
op de provincies komt", besluit
Machteld Vanhee. “Dit is een voorbeeld van een pijnloze besparing.”

GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT PROVINCIE
NOV 2012:
initieel budget
2013 à 54 miljoen euro

NOV 2013:
initieel budget
2014 à 105 miljoen euro

www.n-va.be/meulebeke

DEC 2013:
rekening
2012 à 132 miljoen euro

JUNI 2014:
rekening
2013 à 147 miljoen euro

JUNI 2015:
schatting na rekening
2014 à 160 miljoen euro

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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 DE HEER

n MEVROUW
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