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HET BEERKE

Het lidmaatschap verdubbelt van 2,5 euro naar 5 euro per inwoner boven de 18 jaar en het aanbod daalt 
permanent. Jammer voor alle cultuurliefhebbers in Meulebeke.

Op de gemeenteraad werd de aanpassing van het dienstregle-
ment van de openbare bibliotheek Vondel ter stemming  
voorgelegd. De N-VA keurde dit reglement niet goed.  
Fractieleider Rik Vergote: “De CD&V beloofde tijdens haar 
campagne om het aanbod te verfijnen. Vandaag stellen we vast 
dat de bijdrage van de inwoner verdubbeld wordt en dat het 
aanbod vermindert. Aan verfijnen geeft de N-VA een andere 
interpretatie.”

‘In het verleden heeft men geïnvesteerd in de bib en het aan-
bod. Het is dus bijzonder jammer dat we dit aanbod nu slechts 
beperkt ter beschikking stellen van onze inwoners, die deze 
kosten meedragen”, gaf Rik Vergote aan. 

We vragen uitdrukkelijk om de openingsuren terug uit te  
breiden, vooral op zaterdagnamiddag en tijdens de weekavon-
den, zodat meer inwoners gebruik kunnen maken van het  
aanbod van onze bibliotheek. Ook de bibliotheekraad steunt 
de N-VA hierin. “De openingstijden zijn tot op vandaag te 
beperkt voor onze klanten, gezinnen en cultuurliefhebbers. 
Daarnaast worden de abonnementen Fundels geschrapt en 
wordt een gedeelte van het Gopress abonnement opgezegd”, 
verduidelijkt Rik.
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Meulebeekse Aquaholics winnen tweede N-VA-Quiz
Onze tweede N-VA-quiz was weer bijzonder geslaagd. De N-VA bedankt iedereen voor hun deelname. Ook bedankt aan de 
quizmaster van dienst: Vlaams Volksvertegenwoordiger en burgemeester van Izegem Bert Maertens. Burgervader Koenraad 
Degroote van Wakken - Dentergem kwam later op de avond ook nog de sfeer opsnuiven. Hieronder een aantal sfeerbeelden van deze 
mooie avond. Tot de volgende editie!

Afslanking 
provincies 
goedgekeurd
Vlaams minister van Binnenlands 
Bestuur Liesbeth Homans legde de 
definitieve contouren vast van de 
afslanking van de provincies. “Met die 
hervorming willen we vooral bereiken 
dat de dienstverlening aan de burger 
beter, duidelijker en efficiënter wordt”, 
stelt Vlaams Volksvertegenwoordiger 
Bert Maertens en commissielid 
Binnenlands Bestuur. 

Vandaag zijn er nog te veel verschillende 
bestuursniveaus met dezelfde taken bezig. 
“Zo zijn bijvoorbeeld de gemeenten, de 
provincies én Vlaanderen betrokken bij 
het bibliotheekbeleid. Hoewel alle drie 
de niveaus goed werk leveren, is dat niet 
logisch noch efficiënt”, stelt Bert Maertens. 
Hij streeft daarom naar een efficiëntere 

en slagkrachtigere overheid, met sterke 
lokale besturen en een sterk Vlaanderen. 
“Het afslanken van de provincies past daar 
volledig in.”

Minder mandaten
Slagkrachtig en efficiënt betekent ook 
minder mandaten. Daarom wordt bij 
de lokale verkiezingen van oktober 
2018 onder meer het aantal te verkiezen 
provincieraadsleden ook in West-
Vlaanderen gehalveerd worden, van 
72 naar 37, en zullen er nog slechts vier 
gedeputeerden zijn in plaats van de 
huidige zes.

Minder bevoegdheden
Vanaf 1 januari 2018 mogen de provincies 
ook niet langer persoonsgebonden 
bevoegdheden uitoefenen, zoals sport, 
jeugd, welzijn, cultuur, enzovoort. Het 
personeel en de infrastructuur worden 
overgedragen aan de Vlaamse of lokale 
overheid, met respect en de nodige 
garanties voor het personeel.
Geen belastingverhoging

Vlaanderen zal voortaan een deel van 
de provinciale belastingen overnemen, 
nodig om de overgehevelde taken richting 
Vlaanderen of de lokale besturen te 
financieren. Bovendien perkt het de 
provinciale fiscale bevoegdheid in en 
wordt die afgetopt. Zo kan deze operatie 
nooit leiden tot een belastingverhoging in 
Vlaanderen of in de gemeenten.

  The evergreens verzorgden 
de muziekronde en de sfeer.

  Bert Maertens was de 
quizmaster van dienst.

  Afsluiten van de avond met 
het Vlaamsche Leeuwenbiertje 
en Federaal Volksvertegen-
woordiger Koenraad Degroote.

“De provinciale N-VA-fractie wil met 
de afslanking vooral bereiken dat de 
dienstverlening aan de burger beter, 
duidelijker en efficiënter wordt. De 
taak van N-VA Meulebeke is dat de 
gemeente de beschikbare middelen 
gebruikt waar ze moeten gebruikt  
worden”, zegt provincieraadslid  
Machteld Vanhee.

N-VA wil CO²-uitstoot verminderen
Op de gemeenteraad ging het over het 
Provinciaal plan om onze gemeente 
minder CO² te doen uitstoten. 

Gemeenteraadslid Herman Vanhee stelde 
op de gemeenteraad van 12 oktober nog 
enkele actiepunten voor. Zo wil de N-VA 
dat de gemeente een gratis doorlichting 
(Mobiscan) van het voertuigenpark 
laat uitvoeren. Dit was niet voorzien in 
het provinciaal actieplan. Elektrische 

laadpalen worden aangekocht. De N-VA 
stelt voor om de laadpalen samen met 
andere gemeentes aan te kopen als 
groepsaankoop. 

Zo sparen we veel euro’s uit. De N-VA wil 
ook dat Meulebeke tóch de mogelijkheid 
onderzoekt het verdrag ‘Sterk Fietsbeleid’ 
te ondertekenen. Daar kunnen heel 
wat positieve zaken uit voortvloeien ter 
beveiliging van de fietsers.

 Gemeenteraadslid Herman Vanhee 
deed extra voorstellen omtrent een 
reductie van 
CO2 in onze 
gemeente.

Zelfstandigen automatisch vergoed bij hinder door werken
Zelfstandigen die hinder ondervinden van werken voor hun deur, zullen niet langer door de administratieve 
mallemolen moeten om een schadevergoeding te bekomen, maar automatisch 2 000 euro ontvangen. 

Om aanspraak te maken op die forfaitaire vergoeding, zijn ze 
ook niet langer verplicht om hun zaak te sluiten. Het voorstel van 
decreet dat de bestaande hinderpremie in die zin hervormt, is 
intussen door de meerderheidspartijen ingediend in het Vlaams 
Parlement. “De nieuwe hinderpremie moet op 1 juli 2017 een feit 
zijn”, zegt initiatiefnemer Axel Ronse.

Voorwaarden
De nieuwe regeling zal van toepassing zijn op ondernemingen 
met minder dan tien werknemers in dienst, die een activiteit 
uitoefenen die een rechtstreeks contact met de klant vereist en 
daarbij minstens een maand lang ernstige hinder ondervinden 
van openbare werken. 

Die ondernemingen worden proactief verwittigd van hun 
recht op zo’n hinderpremie en krijgen die ook automatisch en 
zonder sluitingsverplichting uitgekeerd voor de eerste twintig 
kalenderdagen waarin zij hinder ondervinden. Moeten zij toch 
hun deuren sluiten, dan krijgen ze vanaf dag 21 per kalenderdag 
nog eens 80 euro daarbovenop. Wie de hinderpremie toch 
niet automatisch krijgt toegekend, kan die altijd via manuele 
procedure aanvragen. 

Op ondernemingen die zich niet in de werfzone zelf bevinden, 
blijft de bestaande regeling van toepassing: vanaf de achtste 
sluitingsdag krijgen zij 80 euro schadevergoeding per dag. 
”De Vlaamse Regering, die vandaag exclusief bevoegd is voor 
de compensatie voor hinder bij openbare werken, heeft voor 
de nieuwe premie een jaarlijks budget van zes miljoen euro 
ingeschreven”, aldus Ronse.

Ook sluitingsverplichting valt weg
De nieuwe regeling vervangt een inkomenscompensatie-
vergoeding van 76 euro per dag van de federale overheid en 
een rentetoelage van de Vlaamse Regering. Beide vergoedingen 
brengen echter administratieve rompslomp met zich mee voor 
de aanvragende ondernemer. 

De sluitingsverplichting 
weerhoudt bovendien nogal 
wat zelfstandigen ervan om de 
inkomenscompensatie aan te 
vragen. Daarom werd in het 
huidige Vlaamse regeerakkoord 
opgenomen dat beide uitkeringen 
tot één toelage moeten 
worden herleid en dat de 
sluitingsverplichting zal 
worden geschrapt. 

“Met de nieuwe, 
vereenvoudigde 
hinderpremie trekken we 
resoluut de kaart van de 
kleine zelfstandigen, die 
door openbare werken 
ook het zwaarst worden 
getroffen”, besluit Ronse.

“De nieuwe hinder-
premie moet op 1 juli 
2017 een feit zijn.” 
Vlaams Volksvertegenwoordiger  
Axel Ronse
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www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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
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