NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Meulebeke
APRIL 2021, NR. 1

meulebeke@n-va.be

I

Het Beerke

V.U.: ANTAL SOETE, THIENPONTLAAN 22, MEULEBEKE

www.n-va.be/meulebeke

N-VA Meulebeke

Sluikstorters betalen nu ook opruimkosten dankzij N-VA-voorstel
Op voorstel van N-VA-gemeenteraadslid Benedict Van Staen zullen
betrapte sluikstorters binnenkort niet alleen een gasboete moeten
betalen, ze zullen ook moeten opdraaien voor de opruimkosten.
Voor Benedict moet die opruimkost echt wel een vast bedrag worden,
afhankelijk van de hoeveelheid zwerfvuil die de sluikstorter heeft
veroorzaakt.
De N-VA wil niet weten van een berekening per geval, waarbij het
gemeentelijk personeel de verschillende kosten (vervoer, loon, hoeveelheid) dient bij te houden. “De diensten zullen dan veel boekjes en
balpennen nodig hebben. In dat geval hebben we zelfs liever geen retributiereglement. Veel efficiënter zou zijn dat er enkele vaste bedragen
komen naargelang de hoeveelheid”, aldus Benedict Van Staen.
Fijn dat ons voorstel ingevoerd wordt. We ijveren overigens ook voor meer camerabewaking
om te voorkomen dat sluikstorters er ook maar aan denken vuil ergens te dumpen.”
Benedict Van Staen, N-VA-gemeenteraadslid

N-VA Meulebeke wil doordacht
veegplan voor gans Meulebeke

N-VA vraagt dringend herstel
looppiste Ter Borcht

Naast ons voorstel om sluikstorten strenger aan te
pakken, vinden we ook dat de opmaak van een compleet straatveegplan kan bijdragen aan een mooier
Meulebeke. “We zijn ervan overtuigd dat de gemeente
zelf nog meer kan doen om steeds een propere, mooie
gemeente te hebben”, zegt raadslid Benedikt Van
Staen.

Het Belgisch Kampioenschap veldrijden veroorzaakte begin januari
21 schade aan de looppiste op het Meulebeekse Sport en Recreatiedomein Ter Borcht. N-VA-gemeenteraadslid Machteld Vanhee vroeg
om zo vlug mogelijk werk te maken van het herstel. Het bestuur
beloofde dit gauw uit te laten voeren. Machteld wijst er op dat dit
niets te vroeg is voor de Meulebeekse joggers, atletiekliefhebbers en
de studenten van de Sportschool.

We willen niet zomaar een plannetje op papier maar
een doordacht opgemaakt plan. Daarvoor zou de
gemeente in kaart moeten brengen welk materiaal
ingezet wordt en een planning opmaken per gebied
en per tijdstip, rekening houdend met activiteiten,
seizoenen, … Dit kan best ook in combinatie met
onkruidbestrijding.
Er is een veegmachine beschikbaar maar wat ons betreft wordt deze te weinig ingezet. We zijn er zeker van
dat dit ook de inwoners mee gaat overtuigen de straten
proper te houden.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 12 april.

Machteld Vanhee bij
de beschadigde piste.
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De volkstuintjes,

een op de gemeenteraad goedgekeurd
voorstel van gewezen gemeenteraadslid Herman Vanhee, komen er op een
perceel tegenover Woonzorgcentrum
De Zonnewende. De grond mag de
komende vijf jaar gratis gebruikt worden. Daarna kan het akkoord jaarlijks
opgezegd worden. Het bestuur stelt
dat heel waarschijnlijk de volkstuintjes daar zullen kunnen blijven.

De hondenweide,

een N-VA-voorstel van de vorige
bestuursperiode door Benedict Van
Staen, zou ook nabij De Zonnewende voor minstens vijf jaar zijn stek
vinden.
Collega-gemeenteraadslid Machteld
Vanhee wil meer zekerheid voor de
toekomstige gebruikers en vroeg naar
een alternatief als het niet meer kan
op de grond van De Zonnewende.
Het bestuur ging hiermee akkoord
en voorziet een plek op het domein
Ter Borcht als het tot een verhuis zou
moeten komen.

N-VA-voorstellen
volkstuintjes en
hondenweide worden
werkelijkheid
Filip Cailliau, ondervoorzitter en Herman Vanhee, raadslid in het Bijzonder comité van de sociale
dienst, zijn bijzonder tevreden dat deze twee N-VA-voorstellen uitgevoerd worden.

Vlaamse steun voor Bivakhuis De Miere
Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) heeft geld vrijgemaakt om jeugdverblijfcentra door de tweede golf van de coronacrisis
te loodsen. Ook bivakhuis De Miere aan de kapel van Bijstand in de
Kapellestraat krijgt een deeltje van de koek.
VZW De Miere kon rekenen op 3.424 euro. Zo kan de vereniging lopende kosten betalen en ook na de donkere coronaperiode vakantie en
ontspanning voorzien voor jeugdige kampeerders.

Wandel- en fietsroutes nu gratis downloadbaar na voorstel N-VA
N-VA-gemeenteraadslid Machteld Vanhee stelde aan de gemeenteraad voor om de bewegwijzerde wandel- en fietsroutes in de
gemeente gratis te kunnen downloaden via de site. Op die vraag is
ondertussen al ingegaan.
Voordien waren deze verkrijgbaar als folder tegen betaling. Machteld
Vanhee: “De folders willen we gratis downloadbaar maken via de
website van de gemeente. Dit kan de Meulebekenaren stimuleren om
een gezonde wandeling te maken.
“Vooral in huidige periode met coronamaatregelen die ons normale
leven beperkt, is wandelen een vaak gekozen activiteit. De routes
online gratis ter beschikking stellen is een mooi gebaar voor onze
inwoners.”

meulebeke@n-va.be
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N-VA Meulebeke eist opwaardering van alle speelpleinen
Op de gemeenteraad van woensdag 10 februari bracht Antal Soete (N-VA) het verslag van de externe keuring van de speelpleinen
aan bod. “Ik ben blij om te zien dat na mijn vorige tussenkomsten het speelpleintje aan de ingang van het zwembad en ook het
skatepark eens onder handen zijn genomen. Dit is super voor onze jeugd, maar helaas zijn we er nog lang niet.”

154 inbreuken
“In het verslag van de externe
keuring van eind oktober
2020 zien we spijtig genoeg
dat de staat van alle andere
speelpleinen in Meulebeke opnieuw heel slecht is.
In totaal zijn er maar liefst
154 inbreuken. Van al deze
inbreuken zijn er tot op vandaag, 128 niet opgelost. Dat
is maar liefst 83.2 %!”, gaat
Antal verder.
De meeste inbreuken gaan
over roest, schimmelvorming en groenaanslag. Ook
houtrot, metaalmoeheid en
splintervorming zijn een
groot probleem. Maar het
grootste probleem, en dat ook
op het vlak van veiligheid,
is dat op de meeste speel-

pleinen de houtschors niet
dik genoeg ligt. “Volgens de
externe keurder ligt op enkele
plaatsen slechts de helft van
wat er zou moeten liggen.
Dit is toch wel gevaarlijk en
kan nochtans heel snel en
goedkoop opgelost worden”,
waarschuwt Antal.
Hier en daar is een afgekeurd
speeltuig weggenomen. In het
veelbesproken meerjarenplan
is er nochtans budget voorzien om deze te vervangen.
Ook van een eigen interne gerichte controle met registratie
is in Meulebeke geen sprake.
Dat laatste is nochtans een
wettelijke verplichting! N-VA
Meulebeke vraagt de meerderheid met aandrang om
deze inbreuken heel snel op
te lossen.

Cyclocrossparcours straks
vrij toegankelijk?

Het Belgisch Kampioenschap veldrijden heeft
de inrichting van het domein Ter Borcht hier
en daar flink veranderd. Zo zijn onder meer
het ‘wasbord’ en de flinke helling in functie
van het jaarlijks cyclocrossparcours aangelegd.
N-VA-raadslid Machteld Vanhee pleitte er op de
gemeenteraad voor om delen van het parcours
vrij toegankelijk te maken voor alle wielerliefhebbers. Het bestuur beloofde dit mogelijk te
maken. “Dit zou een mooie toegift zijn voor
onze jongeren en sporters”, aldus Machteld.

Gemeenteraadslid Antal Soete: “Er werden 154 inbreuken
vastgesteld bij de laatste keuring van de speelpleinen.”
Ook skatepark in verloederde staat
Antal Soete wees ook op de verloederde staat van het skatepark:
“De toestellen zijn al jaren dezelfde en worden niet bijgewerkt
of eens verplaatst. De zone wordt zelfs gebruikt als tijdelijke
opslagplaats voor materialen. Dit moet veranderen. We vragen
een opwaardering en nu en dan eens een andere indeling.” Het
gemeentebestuur beloofde beterschap. “Goed zo” aldus Antal. “Zo
kan de jeugd zich in de toekomst opnieuw uitleven. Zeker nog voor
de Paasvakantie, en dat in het belang van de veiligheid van onze
jeugd”, sluit Antal af.

Provincie keurt digitaal platform voor
West-Vlaamse ondernemingen goed
Op vraag van N-VA-provincieraadslid Johan De Poorter zal de provincie
West-Vlaanderen een platform voor
aanbestedingen ontwikkelen. “Dit zal
West-Vlaamse ondernemers helpen
hun omzet en groeipotentieel te vergroten”, aldus Johan. “Ik ben heel tevreden dat het provinciebestuur mijn
voorstel positief heeft beantwoord.
Zo was er overleg met UNIZO om
samen te werken. Het platform zal in
de eerste helft van 2021 gelanceerd
worden. En het zal ook voor lokale
overheden kunnen gebruikt worden.
Zo kunnen lokale ondernemingen
sneller en eenvoudiger deelnemen
aan de overheidsopdrachten.”

Onbekend is onbemind

ven heel wat kansen voor bijkomende
inkomsten en omzet”, zegt Johan.
Alle West-Vlaamse ondernemers zullen zich er gratis kunnen registreren,
terwijl aanbesteders op het platform
overheidsopdrachten met een beperkte offertevraag (tot 139.000 euro excl.
btw) kunnen bekendmaken.

Belangrijke inkomsten voor
ondernemingen
“Het biedt West-Vlaamse ondernemers kansen om extra omzet te
realiseren. Het platform past ook in
de economische
relance na de
coronacrisis,”
besluit Johan De
Poorter

“Veel kmo’s kennen de wereld van
overheidsopdrachten te weinig. Hier- Johan De Poorter
door missen de West-Vlaamse bedrij-
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels,
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie.
Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groepsimmuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmettelijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren.
Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ontzettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen
Vlamingen.
Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken.

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de
6,5 miljoen andere Vlamingen”
Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven.
Daar snakken we met z’n allen naar.”
014229

Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger

