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MEULEBEKE Het Beerke
Machteld Vanhee voor u
naar de provincieraad

V.U.: Herman Vanhee - Regentiestraat 14 - 8760 Meulebeke - meulebeke@n-va.be

Op 14 oktober was Machteld
Vanhee lijsttrekker voor de
provinciale lijst van de N-VA. In
Meulebeke behaalde onze partij de
hoogste score: 35,4 procent.
Machteld behaalde in het district
Tielt 4 082 naamstemmen. Hierdoor
is ze rechtstreeks verkozen als
provincieraadslid. In Meulebeke
scoorde ze maar liefst 1 643
voorkeursstemmen!

Machteld dankt al haar kiezers
voor hun steun en hun
vertrouwen!
“Dank u!” aan alle mensen die mij
hun steun en vertrouwen gegeven
hebben. Dankzij hen legde ik op
3 december de eed af in het
provinciehuis in Brugge om te
zetelen in de provincieraad. Samen
met 19 N-VA-collega’s zal ik de
komende 6 jaar hard werken om
mee het beleid in de provincie in
uw voordeel te
bepalen.

BEDANKT!
Als lijsttrekker bij de vorige gemeenteraadskiezingen wil ik alle N-VAkiezers van harte bedanken voor hun steun en stem. Als nieuwe politieke
partij binnen de berengemeente mogen we onmiddellijk 21,4 procent van de
Meulebeekse kiezers vertegenwoordigen. Dank hiervoor!
De N-VA was de enige politieke partij die een positieve tendens zag in haar
kiesresultaten. We staan dan ook voor een belangrijke uitdaging om ons
mandaat op een constructieve en positieve manier uit te voeren. We zullen
zoveel mogelijk punten uit ons programma proberen te realiseren ten bate van
iedere Meulebekenaar.

U KAN OP ONS REKENEN DE VOLGENDE ZES JAAR
Daarvoor kunnen we niet alleen rekenen op onze
mandatarissen maar ook op de verschillende
vertegenwoordigers binnen de verschillende
gemeentelijke raden.
Onze N-VA-kandidaten staan dagdagelijks klaar om u
een luisterend oor aan te bieden om zo te helpen
bouwen aan een nog betere gemeente, waar het goed is
te wonen, te werken en te leven.

RIK VERGOTE
gemeenteraadslid

Een schitterend 2013 voor iedereen!
Het ganse Meulebeekse N-VA-bestuur en onze
mandatarissen wensen u een gezond en
vreugdevol 2013.

Bij vragen of info,
zowel in verband
met de gemeente als
de regio, contacteer
mij op machteld.vanhee@n-va.be
of 0485 58 79 48.

www.n-va.be/meulebeke

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Wat met de Haandeput?
Op de gemeenteraad van 18 oktober
2012 kwam de aanleg van een
industriezone tussen de
Marialoopsteenweg, Tieltstraat en
de weg Haandeput opnieuw ter
sprake. Gemeenteraadslid Herman
Vanhee (N-VA) diende het voorstel
in om de leden van de oppositie de
kans te geven in overleg te gaan met
de West Vlaamse Intercommunale
WVI. Deze provinciale dienst is
verantwoordelijk voor de
uitwerking van het plan.
Hoewel de N-VA wel degelijk
voorstellen heeft voor andere zones,
heeft het geen zin die zonder enige
studie en
medewerking van
die provinciale
dienst naar voor
te schuiven. Je
rijdt immers geen
koers zonder hem
eerst te
verkennen.

Herman Vanhee

Tijdens diezelfde gemeenteraad werd
ook aangedrongen op een open
vergelijk. Andy Weyts had immers
dit aanbod gedaan namens het
actiecomité. “We kunnen in een
werkgroep alle bemerkingen en
voorstellen op een constructieve
manier behandelen,” aldus Andy. We
zullen zien of er iets in huis komt van
de belofte om op een menswaardige
manier de zaken op te lossen …

ANDY WEYTS drong
in het dossier van de
Haandeput aan op
een open vergelijk.

Het Haandeput-dossier
verhit al enige tijd
de gemoederen.

Het gemeentebestuur weigerde in het
verleden dat wij onze voorstellen bij
het WVI zouden aftoetsen. Ze liegen
dus ‘dat ze zwart zien’ als ze beweren
dat we geen voorstellen wilden doen.
De bijgevoegde mail bewijst dit.

David Vandecasteele

N-VA in de bres voor gemeentepersoneel
Gemeenteraadslid Herman Vanhee stelde op de gemeenteraad van december 2012 voor om te zorgen voor meer
veiligheid van het gemeentepersoneel, vooral op zaterdagvoormiddag. Dan werkt er slechts één personeelslid op het
gemeentehuis. De gemeenteraad keurde het voorstel na een aanpassing goed.
De aanleiding voor het voorstel was een incident met een viertal niet-Belgen in het gemeentehuis. Het enige
vrouwelijke personeelslid stond toen tegenover vier mannen die niet onmiddellijk hun zin kregen met betrekking tot
papieren die moesten ingevuld worden. De situatie kwam heel bedreigend over voor de vrouwelijke medewerker. Ze
stond er immers alleen voor. Gelukkig kwamen raadslid Herman Vanhee en een andere Meulebekenaar toevallig toe.
Zij bleven daar tot de situatie veilig was.
Op de gemeenteraad werd ook overeengekomen dat men niet-Belgen duidelijk zal maken dat zij in het gemeentehuis
kunnen geholpen worden in het Nederlands of via een tolk die zij zelf meebrengen.
N-VA Meulebeke kijkt uit naar de uitvoering van wat goedgekeurd werd op die gemeenteraad.

meulebeke@n-va.be

Dit zijn uw N-VA-gemeenteraadsleden de volgende zes jaar
Rik Vergote

Benedikt Van Staen

Lijsttrekker N-VA Meulebeke
Pittemstraat 9, 8760 Meulebeke
051 48 74 38 - rik.vergote@n-va.be

Vossekotstraat 10, 8760 Meulebeke
0495 23 08 45 - benedikt.vanstaen@n-va.be

N-VA Meulebeke kon meteen één op de
vijf kiezers overtuigen. Dat is zeker een
mooi resultaat. Met vier zitjes in de gemeenteraad vormen
we de grootste oppositiefractie. Dat ik met mijn 759
voorkeurstemmen de top vijf van de voorkeursstemmen
binnen duik, is een onverwacht resultaat voor onze jonge
partij. Het verkiezingsresultaat is wat ontwricht door de
strijd om de burgemeesterssjerp, die ook een duidelijke
winnaar opleverde. Ik wil onze nieuwe burgemeester
Dirk Verwilst dan ook alle succes wensen.
Ik hoop te kunnen meebouwen aan een nieuwe positieve
politieke cultuur binnen onze berengemeente. Een
politiek die de middelen efficiënt aanwendt voor een
beter en financieel gezond Meulebeke. Na de
verkiezingsstrijd moeten zowel meerderheid als oppositie
zich inzetten voor het belang van iedere Meulebekenaar.
Respect voor iedere burger, ongeacht zijn politieke
voorkeur, moet hierbij een leidraad zijn. Intussen volgen
we de nodige opleidingen en werken we ons in de
complexe gemeentemateries in. Zo zijn we gewapend om
onze opdracht met de nodige kennis aan te vatten.

Tom Wattijn
Bekaertsdreef 33, 8760 Meulebeke
0475 29 88 10 - tom.wattijn@n-va.be
Ik was zeer tevreden over de uitslag van de
ganse ploeg. Toen we in juni beslisten om
met de N-VA op te komen, was de politiek
voor de meeste onder ons nieuw. Maar al vlug konden we
rekenen op een enthousiaste bende. We deelden dezelfde
speerpunten en jong en minder jong gingen ervoor als één
ploeg. Het resultaat mocht er zijn. Ruim 20 procent van de
Meulebekenaren geloven in ons. Dank u wel daarvoor.
De komende zes jaar wil ik me inzetten voor veiligheid en
verenigingen. Veiligheid is een recht van iedere burger. Nu
we in een maatschappij leven waar er meer en meer angst
is, wil ik dat Meulebeke een veilige gemeente voor
iedereen is en blijft. Ook verenigingen zijn belangrijk. Een
gemeente kan niet draaien zonder verenigingen. Het
sociale aspect is dan enorm belangrijk. Daarom vind ik het
essentieel dat iedere vereniging gesteund wordt en dat ze
democratisch iets kan organiseren.
Ik geloof dat we samen met mijn collega’s en de ganse
ploeg van N-VA erin zullen slagen om een steentje bij te
dragen aan een goed en mooi Meulebeke.

www.n-va.be/meulebeke

Het was bang afwachten wat het
kiesresultaat zou worden, maar dan
verkozen geraken bij mijn eerste deelname
lijkt mij helemaal niet slecht. Bij deze wil ik de mensen die
voor N-VA Meulebeke en in het bijzonder zij die voor mij
gestemd hebben bedanken. Ik zal u niet ontgoochelen.
Ik hoop dat we vanuit de oppositie de kans krijgen om
aan een beter Meulebeke mee te werken.
Belangrijk voor mij zijn eerlijkheid, doeltreffendheid en
het nemen van efficiënte en consequente beslissingen.

Herman Vanhee
Regentiestraat 14, 8760 Meulebeke
051 48 64 79 - herman.vanhee@n-va.be
Dankzij de inzet van al onze kandidaten
konden we bijna 22 procent van de
Meulebekenaren overtuigen. Dat
stimuleert ons om er de komende jaren veel voor terug te
doen. Ons verkiezingsresultaat duidt er vooral op dat
onze gemeente inderdaad nood heeft aan verandering.
Daar zullen we verder aan werken, samen met het
gemeentebestuur.
Zoals in het verleden zullen we terug een positieve
oppositie voeren, in naam van alle Meulebekenaren.
Als enige mandataris met ervaring zal ik onze ploeg van
4 gemeenteraadsleden coachen binnen de gemeenteraad.
Het dienstbetoon waar we in het verleden al veel energie
in staken, zullen we ongetwijfeld verderzetten. De
mensen helpen is immers onze eerste taak!
Grote aandacht zullen we vooral schenken aan het
ondersteunen van de verenigingen: zij zijn het die
Meulebeke doen leven. Zij zijn het dan ook die vanuit het
gemeentebestuur de nodige kansen moeten krijgen.
Daarnaast blikken we ook al vooruit naar de verkiezingen
van 2014. De N-VA staat immers garant voor de belangen
van Vlaanderen. Een doortastend economisch herstel, een
goede besteding van ons belastinggeld en het doorvoeren
van échte structurele hervormingen: daar hebben de
Vlamingen recht op.

Volg N-VA Meulebeke op Facebook
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Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
resultaat. Zo komt er verandering in de Dorpsstraat.
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verandering, dan weet u morgen meteen wat te doen.
agenda
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
De verandering
Algemeen
voorzitterbegint
N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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