
Geniet van het voorjaar!

Op tournee 
met BDW
24 maart 2022
Op donderdagavond 24 maart 2022 
komt N-VA-voorzitter Bart De Wever 
naar Tielt voor zijn tournee door 
Vlaanderen. Iedereen, leden en niet-
leden, kiezers en niet-kiezers, is welkom 
om te komen luisteren naar wat de 
populairste Vlaamse politicus over 
de toekomst van dit land te vertellen 
heeft. Vanaf 19.30 uur bent u welkom 
in Europahal in Tielt. De uiteenzetting 
start om 20 uur. 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk via 
www.n-va.be/agenda. 

Tot dan!

N-VA Meulebeke nodigt uit!

N-VA Meulebeke vraagt 
transparantie en overleg 
in forensische audit
Na verschillende meldingen over de 
werking van het Meulebeekse gemeente-
bestuur, is er na een vooronderzoek 
door Audit Vlaanderen beslist om een 
forensische audit in onze gemeente uit te 
voeren. Een forensische audit onderzoekt 
speci� ek of er fraude gepleegd is. Mogelijks 
is er sprake van bewust gemaakte fouten 
en belangenvermenging.

Op de gemeenteraad van januari passeerde 
het punt als ‘fait divers’, zonder duidelijke, 

neutrale uitleg. Alles werd weerlegd en 
afgedaan als insinuaties, ondanks de vast-
stellingen van de onderzoekers. Politiek 
bleken er volgens het college geen verant-
woordelijken te zijn. Daarvoor keken ze in 
de richting van de gemeentediensten. 
Gebrek aan kennis, betrokkenheid en 
ondersteuning bleken de voornaamste 
oorzaken van de gebeurde fouten in de 
ogen van de burgemeester en schepenen.

Actieplannen om fouten te corrigeren
Het is bij deze audit niet aan ons om te 
oordelen over schuld of onschuld. Daar 
dient het verdere onderzoek voor. Het is 
wel zo dat er bewust verschillende fouten 
zijn gemaakt. Los van het onderzoek 

moet er actie ondernomen worden om 
die gemaakte fouten recht te zetten en te 
corrigeren waar mogelijk. Op vraag van 
Audit Vlaanderen zijn er al actieplannen 
opgestart. Een goede zaak, maar opnieuw 
een gemiste kans om de oppositie bij dit 
hele verhaal te betrekken.

De gemeentelijke financiën en overheids-
opdrachten worden grondig bijgestuurd. 
De medewerkers en afdelingshoofden 
zullen meer bevoegdheden krijgen. Dat is 
een evolutie die we alleen maar kunnen 
toejuichen. N-VA Meulebeke kijkt alvast 
uit naar een beter, doorzichtiger en eerlijker 
bestuur. Wat gebeurd is, mag zich niet 
meer herhalen in onze gemeente.

Meulebeke Het Beerke
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Veilige en verlichte hondenweide
De volkstuintjes en de hondenweide in de Karel van 
Manderstraat zijn zinvolle verwezenlijkingen voor de 
Meulebekenaren. Veel hondenliefhebbers zakten de voor-
bije winteravonden af naar de meest geliefkoosde plek van 
hun viervoeters. N-VA-gemeenteraadslid Machteld Vanhee 
stelde voor om er extra verlichting te plaatsen. Tot onze 
grote tevredenheid, en die van vele inwoners, is de nieuwe 
verlichting intussen een feit.

Machteld Vanhee
Gemeenteraadslid

… en speelplein 
Naast de problematiek met de hondenweide, kaartte gemeente-
raadslid Antal Soete aan dat er ook op het speelplein op het 
domein ‘Ter Borcht’ al meer dan anderhalf jaar geen verlichting 
meer was. Verschillende inbreuken op het algemeen reglement 
voor elektrische installaties zorgden ervoor dat die verlichting 
noodgedwongen 
afgesloten moest 
worden. Dat leidde 
tot een groot on-
veiligheidsgevoel 
bij de bezoekers. 
Antal drong aan 
op een snelle 
aanpak van het 
probleem. We zijn 
blij te zien dat er 
intussen voor-
lopige verlichting werd voorzien door de 
netbeheerder.

Antal Soete
Gemeenteraadslid

Democratisch verkozen gemeenteraad 
wordt volledig genegeerd
De gemeenteraad van maart 2022 ging niet door wegens te weinig agendapunten. 
Op die manier maakt de huidige meerderheid van het bestuursorgaan een lege 
doos. Heel wat zaken en investeringen die vroeger tijdens de raad besproken en 
gestemd werden, worden vandaar zomaar gedelegeerd naar het college.

Het college van burgemeester en schepenen neemt zomaar (grote) beslissingen, 
zonder dat de gemeenteraad daarvan op de hoogte is. Dat is de manier waarop ons 
huidig bestuur te werk gaat: alle beslissingen worden genomen door één of een 
beperkt aantal mensen, zonder enig overleg of transparantie. Voor onze N-VA-
fractie kan dat absoluut niet door de beugel. De audit van de Vlaamse Regering 
zou toch een aanzet moeten zijn om beter te doen?

Kaasschotelverkoop was schot in de roos
De kaas- en vleesschotelverkoop van N-VA Meulebeke eind vorig jaar was 
een groot succes. In deze coronatijden was het dé ideale formule om onze 
sympathisanten en leden de kans te geven om in familieverband te genieten 
van een lekkere maaltijd. Bedankt om onze N-VA-afdeling te steunen!
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Provinciebelastingen effi ciënt en zuinig innen

De N-VA is voorstander van een afschaffing van de belasting op jachtverloven. 
Dat zal de administratieve rompslomp verkleinen en weegt amper op de 
provinciekas. Daarnaast moet de belasting voor bedrijven die verplicht moesten 
sluiten door corona drastisch teruggeschroefd worden. “Bedrijven draaiden in 
die sluitingsperiodes sowieso al een kleinere omzet. Het kan niet de 
bedoeling zijn dat men dan nog eens extra gestraft wordt met allerhan-
de belastingen.”

Kristof Pillaert, provincieraadslid

Sluit je aan bij BE-Alert!

Met BE-Alert kunnen inwoners via sms of mail op de hoogte gebracht 
worden van een noodsituatie. Om de goede werking van het alarmerings-
systeem te verzekeren, organiseerde het Nationaal Crisiscentrum begin 
oktober een nationaal testmoment. De N-VA bevroeg de gouverneur over 
de resultaten daarvan. “Slechts tien procent van de West-Vlamingen is op 
dit moment aangesloten. Dat is te weinig. We doen een warme oproep aan 
iedereen in onze provincie om zich in te schrijven via www.be-alert.be.”

Johan De Poorter, provincieraadslid

Uw N-VA-stem in de provincieraad

1302, de Slag der Gulden Sporen

Deze zomer kan je in Kortrijk terecht voor de musical ‘1302, de Slag der 
Gulden Sporen’. In de eerste twee weken van juli zullen minstens dertien 
voorstellingen worden gebracht aan de Verlaagde Leieboorden, in de scha-
duw van de historische Broeltorens. Met 30 castleden, een 20-koppig orkest, 
een pak figuranten en plaats voor 600 toeschouwers kunnen we spreken 
over een echte spektakelmusical. “Gecombineerd met een bezoek aan de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk, waar we een multimediale beleving rond 1302 
creëren en waar we ook de échte Kist van Oxford zullen tentoonstellen, 
is een bezoek aan Kortrijk deze zomer meer dan de moeite waard!”

Axel Ronse, Vlaams volksvertegenwoordiger

Toeristische tip!

De N-VA voor u aan het werk

www.n-va.be/meulebeke
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Kerncentrales sluiten is 
vergissing van de eeuw

De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor 
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd 
stoten ze amper CO2 uit. 

Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste 
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen. 
Dat is de vergissing van de eeuw.

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende 
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland. 
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en 
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.
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Elektriciteitsproductie in 2021 CO2-uitstoot in 2021
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Bron: Elia en UNECE
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