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Eindelijk volledige personeelsbezetting sociale dienst dankzij N-VA
Sinds 2019 kampt de sociale dienst van het Meulebeekse OCMW met een chronisch personeelsgebrek. Wat het gemeentebestuur
ook beweert, vervanging gebeurde onvoldoende of te laat. “Dat had een negatieve weerslag op de werking van de dienst”, aldus
Herman Vanhee, die zetelt in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Het werd tijd om een duw in de rug te geven.

Pak extra werk door corona
Maar door de coronacrisis is er een pak werk bijgekomen. Heel
wat steunmaatregelen moeten onderzocht en toegekend worden.
En daar wringt nu het schoentje. Veel van die coronasteunmaatregelen krijgen ze verwerkt, maar niet allemaal. Zo is er de steun
die toegekend kan worden aan Meulebekenaren die financieel
getroffen worden door de coronacrisis. De meeste betrokkenen
doen in normale tijden nooit een beroep op het OCMW en
moeten nu ook geïnformeerd en bereikt worden. Het gaat hier
over een beschikbaar totaalbedrag van meer dan 35.000 euro.

De N-VA eiste daarom:
De medewerkers van de sociale dienst, die zich sinds jaar en
dag inzetten om hun werk goed en volledig te doen, lopen op
de toppen van hun tenen, maar proberen hun basistaken zo
goed mogelijk uit te voeren. “Ik kan enkel een pluim geven aan
al die medewerkers die er in deze omstandigheden het beste van
maken”, zegt Herman Vanhee. “Ze doen veel meer dan wat van
hen verwacht mag worden, ondanks een personeelstekort.”

• de versnelde aanvulling van het
personeelsbestand;
• een efficiënte communicatiecampagne
om de financiële coronaondersteuning
kenbaar te maken.
Herman Vanhee
Lid bijzonder comité voor de sociale dienst

Heeft u recht op coronasteun?
Wie negatieve gevolgen ervaart van de coronacrisis, kan steun krijgen. Bijvoorbeeld werknemers die een deel van hun inkomen
verloren of die met extra schulden te maken krijgen, werknemers uit de deeleconomie, deeltijds tewerkgestelde werknemers – met
aandacht voor eenoudergezinnen, jobstudenten, bepaalde zelfstandigen, personen met een handicap, … Het OCMW maakt een
analyse van uw situatie om de mogelijkheden te bekijken.
Jongeren en studenten
Sinds maart ontvangt de gemeente geld van de hogere overheid om jongeren en studenten die gevolgen ondervinden van de coronacrisis, een duwtje in de rug te geven. Het OCMW kan bijvoorbeeld tussenkomen in de kosten voor een kot, facturen voor water en
elektriciteit, psychosociale steun, een internetabonnement, een computer, een gsm-abonnement, een abonnement voor openbaar
vervoer, schoolbenodigdheden, kleding, een sportabonnement, …
Neem dus zeker contact op met de sociale dienst om te kijken wat er voor u mogelijk is.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 13 juli.
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N-VA kleurt regenboogzebrapad met stoepkrijt
omdat gemeentebestuur weigert
Bestuursleden Antal Soete, Herman Vanhee, Johan De Poorter, Machteld Vanhee en Benedict
Van Staen maakten zelf een regenboogzebrapad, omdat het gemeentebestuur dat weigerde.

Op de gemeenteraad van mei stelde raadslid Machteld Vanhee voor om regenboogzebrapaden aan te leggen in de vier
parochies van onze gemeente. En dat liefst in de nabijheid van de plaatselijke scholen, om er de aandacht te vestigen op de
Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie.
In Meulebeke wordt op die dag jaarlijks de regenboogvlag
uitgehangen. In het verlengde daarvan was de goedkeuring
van dit voorstel, zoals in heel wat gemeenten ondertussen, een
logische en mooie volgende stap. Want er is nog altijd te veel
homofobie in onze samenleving. Totaal onverwacht weigerde
het gemeentebestuur dit sympathieke voorstel.

De motivatie? Het gemeentebestuur wil “een onduidelijke
situatie in het straatbeeld vermijden en de verkeersveiligheid
garanderen”. De N-VA stelt voor dat de meerderheid even te
rade gaat bij vele collega-besturen die wél regenboogpaden
voorzien in hun gemeenten. Uiteindelijk besloot de N-VA om
zélf een regenboogzebrapad in te kleuren.

Gegarandeerde dienstverlening De Lijn eindelijk een feit
Voortaan zorgt De Lijn bij stakingen voor een aangepast vervoeraanbod. Goed nieuws voor de reizigers, die in het verleden
vaak in de kou bleven staan. West-Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens is blij dat de gegarandeerde dienstverlening er
eindelijk komt.
Bert Maertens, parlementslid en burgemeester van Izegem,
strijdt in het Vlaams Parlement al jaren voor de invoering van
een gegarandeerde dienstverlening bij de Vlaamse vervoermaatschappij. Bij de NMBS bestaat die al een tijdje. “Bij het
openbaar vervoer moeten de reizigers altijd centraal staan.
Stakingen zorgen voor enorm veel frustratie. Een derde van
alle afgeschafte bus- en tramritten is rechtstreeks te wijten aan
stakingsacties”, stelt Bert Maertens.

Werkwillig personeel
Aan die frustratie komt nu een einde. Vakbonden moeten
voortaan minstens acht dagen op voorhand een stakingsaanzegging indienen. Werknemers krijgen vervolgens tot 72 uur voor
de staking de tijd om te laten weten of ze meestaken. Samen met
het werkwillige personeel organiseert De Lijn een aangepast
vervoeraanbod, dat minstens een dag voor de staking aan de
reizigers wordt bekendgemaakt.

“Reizigers hebben recht op betrouwbaar openbaar vervoer”, vindt
Vlaams Parlementslid Bert Maertens.

Betrouwbaar openbaar vervoer
“Ik ben echt tevreden dat de gegarandeerde dienstverlening er
nu eindelijk komt. We tornen niet aan het stakingsrecht van de
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medewerkers. Maar we vrijwaren tegelijk het recht van de
reizigers op betrouwbaar openbaar vervoer”, besluit Maertens.
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Drie op de vier West-Vlamingen aan het werk
76,5 procent van de West-Vlaamse 20 tot 64-jarigen was in 2020 aan het werk, zo blijkt uit recente cijfers van Statbel. “Daarmee
scoort onze provincie heel hoog in vergelijking met het nationale gemiddelde van 70 procent. Bovendien zijn we goed op weg om
de 80 procent werkzaamheidsgraad te halen die de Vlaamse Regering vooropstelt”, reageert Vlaams Parlementslid Axel Ronse
tevreden.
In West-Vlaanderen had vorig jaar 79,3 procent van de mannen en
73,1 procent van de vrouwen een betaalde job. Vooral in die laatste
groep nam de werkzaamheidsgraad in heel Vlaanderen de voorbije
jaren toe, omdat steeds meer vrouwen buitenshuis werken.

Op schema
Het Vlaamse regeerakkoord voorziet dat we in Vlaanderen naar
een werkzaamheidsgraad van 80 procent gaan. Zo houden we
onze sociale zekerheid betaalbaar en zorgen we voor welvaart
voor iedere Vlaming. “En daarom ben ik bijzonder blij met de
West-Vlaamse cijfers”, zegt een trotse Axel Ronse. “Onze provincie
zit goed op schema om die doelstelling te halen. En wij blijven
ons met alle N-VA-parlementsleden inzetten voor een mooi en
welvarend West-Vlaanderen.”

“West-Vlaanderen is goed op weg om de doelstelling van de
Vlaamse Regering te halen”, stelt Vlaams Parlementslid Axel Ronse.

N-VA vraagt betere
bescherming van
waardevolle
landschapselementen

Te veel knotbomen, poelen en hagen verdwijnen illegaal.

In onze provincie verdwijnen er – zonder omgevingsvergunning – nog te veel knotbomen, poelen en
hagen. “We vragen actie van het provinciebestuur
om die zogenaamde kleine landschapselementen te
beschermen”, aldus provincieraadslid Johan De
Poorter.
West-Vlaanderen telt heel wat zogenaamde kleine
landschapselementen. Denk aan bermen, bomen, dijken, holle wegen en waterlopen. Maar waar die vroeger nog een hecht netwerk
vormden van groene punten en lijnen, is dat netwerk intussen sterk verschraald.

Strenger optreden
Om zo’n klein landschapselement weg te nemen, is een omgevingsvergunning nodig.
Maar die wordt vaak niet aangevraagd. In Vleteren werd recent nog illegaal een poel
dichtgegooid. “De bescherming van deze kleine landschapselementen wordt met voeten
getreden. Ze verdwijnen vaak zonder vergunning en zonder dat ze vervangen worden. De
provincie mag dus wat straffer uit de hoek komen bij de vergunningen en regularisaties”,
vindt De Poorter.

Belangrijke rol
“We zullen deze problematiek blijven opvolgen. Kleine landschapselementen hebben
een belangrijke rol in de landschapskwaliteit, in het behoud van de biodiversiteit en als
natuurverbindend element. Het kan niet dat ze zomaar verdwijnen.”
Johan De Poorter
Provincieraadslid
www.n-va.be/meulebeke
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Al meer dan 1 miljoen nieuwe
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn
er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.
Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

Al 93
nieuwe bossen in
West-Vlaanderen.

Wilt u ook uw
boompje bijdragen?
Dat kan.
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u
kan helpen om Vlaanderen te
bebossen.

Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd
als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen
uit tot bewegen,
verlagen stress en
maken mensen
gelukkiger.”
Zuhal Demir

