
Geniet van de zomer!

Een gemeentefusie kan, maar onder voorwaarden!
De drang om gemeenten samen te voegen, ontwikkelt als een lopend vuurtje. Ook ons gemeentebestuur hee�  intussen 
een duidelijk standpunt naar voren geschoven: er komt een fusie. De vraag is niet zozeer of, maar vooral wannéér dat zal 
gebeuren. De Meulebeekse N-VA stelt bij een fusie nu al wel een aantal voorwaarden.

•  Er moet een nieuwe gemeentenaam komen voor de samenvoeging van de betrokken gemeenten. Het kan niet dat we 
onder de naam van een andere bestaande gemeente ‘opgeslorpt’ worden. Het slechte voorbeeld van Zwevezele, dat 
opgenomen werd onder de naam Wingene, illustreert het gebrek aan respect voor de eerstgenoemde gemeente.

•  De plaatsnamen van de huidige gemeenten en deelgemeenten moeten blijven bestaan. Zo moeten de bestaande 
gemeentenaamborden blijvend gebruikt worden, postcodes behouden blijven …

•  Bepaalde gemeentelijke diensten moeten lokaal blijven

•  De vrijgekomen financiële middelen (die bij een fusie worden uitgereikt) moeten gebruikt worden om aan 
schuldenafbouw te doen en een belastingvermindering door te voeren.

In een volgend nummer brengen we belangrijke doelen en voorwaarden voor N-VA Meulebeke met betrekking tot een fusie.

N-VA Meulebeke 
kiest nieuw bestuur!

Van links naar rechts: 
Geert Strobbe, 
Guido Verbeke, 
Johan De Poorter, 
Antal Soete, 
Machteld Vanhee, 
(Bart De Wever),
Benedict Van Staen, 
Herman Vanhee, 
Danny Vandenhoudt.

“De N-VA staat erop dat het Meulebeeks 
gemeentebestuur onze voorwaarden overneemt”, 

aldus onze drie gemeenteraadsleden Machteld Vanhee, 
Antal Soete en Benedikt Van Staen. 
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Kasteel Ter Borcht eindelijk gerenoveerd
N-VA Meulebeke is tevreden dat de oproep die we een paar jaar geleden 
lanceerden, nu ook resultaat heeft opgeleverd. Het was tijd om in actie te 
schieten en ons kasteel Ter Borcht te redden. Het is onze plicht om onze 
gemeentelijke erfgoedparel te onderhouden én uit te spelen. De N-VA steunt 
initiatieven voor veelvuldig gebruik tegen een betaalbare prijs. Het is een 
spijtige zaak dat het gemeentebestuur het kasteel en zijn omgeving in het 
verleden jarenlang heeft laten verloederen. De toestand was echt erbarmelijk. 
Gelukkig is dat nu verleden tijd.

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

Geen alternatief voor regenboogzebrapad
Tijdens een vorige gemeenteraad stelde de N-VA voor om een regenboogzebrapad te 
realiseren in Meulebeke. Ongelofelijk maar waar, ons voorstel werd geweigerd. Gemeente-
raadslid Machteld Vanhee stelde dan maar voor om een andere permanente aanduiding 
ervan uit te voeren. Maar ook dat werd flagrant geweigerd. Er wordt wel een regenboog-
vlag uitgehangen. “Een lauw gebaar tegenover de holebigemeenschap”, vindt Machteld.

Machteld Vanhee
Gemeenteraadslid

Dringend nood aan Meulebeeks droogteplan
Gemeenteraadslid Machteld Vanhee vroeg de laatste jaren al meerdere malen naar 
de mogelijke maatregelen die de gemeente zal nemen om de gevolgen van langdurige 
droogte te voorkomen en aan te pakken. Op de gemeenteraad van mei ‘22 kregen we 
te horen dat ‘anderen’ nog geen voorstellen hadden aangebracht.

N-VA Meulebeke vindt dat de droogtemaatregelen nu toch wel heel lang op zich laten 
wachten. Vooral omdat we vaststellen dat men in andere gemeenten en steden al lang 
in actie geschoten is … Onze land- en tuinbouwers hebben geen boodschap aan een 
nietszeggend antwoord. Al een geluk dat we intussen beschikken over een waterbuffer-
bekken aan de Brouckenstraat waar, op ons voorstel, meer capaciteit mogelijk gemaakt 
werd.

Het gerenoveerde kasteel is prachtig, alleen jammer dat 
de Meulebekenaar de rekening gepresenteerd krijgt door 
de nalatigheid van het gemeentebestuur.” 

Filip Cailliau, bestuurslid en Dany Vandenhoudt, secretaris
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Belijning parkeerplaatsen in Tieltstraat
Door nogal wat gebruikers van de parkeerstroken in het begin van de Tieltstraat 
wordt verschillend geparkeerd. Daardoor worden er vaak twee, in plaats van één 
parkeerplaats, ingenomen door een wagen. De verwarring heeft alles te maken 
heeft met de belijning. 

Net nu er door de huidige werken in het centrum heel wat parkeerplaatsen 
tekort zijn, wekt dit toch enige wrevel op. N-VA Meulebeke vroeg het 
gemeentebestuur om het parkeerprobleem zo snel mogelijk te verhelpen 
door duidelijke belijning aan te brengen en de oude te verwijderen.

Herman Vanhee, voorzitter

Reiniging rioolputten
Gemeenteraadslid Benedikt Van Staen kaartte op de gemeenteraad van juni aan dat er heel wat rioolputten verstopt of bijna verstopt 
waren en dat wateroverlast dreigde bij hevige regenval. Wat was er (niet) gebeurd? Het bestuur halveerde recent 
het aantal jaarlijkse reinigingen van twee naar één om te besparen. Dat laatste bleek echter geen goed idee. De 
N-VA is tevreden dat het bestuur inging op ons voorstel om de rioolputten dan tóch te reinigen.

Benedikt Van Staen
Gemeenteraadslid

Stel West-Vlaamse plassen open voor zwemmers!
De N-VA-fractie in de West-Vlaamse provincieraad doet bij monde van provincie-
raadslid Johan De Poorter uit Meulebeke een nieuwe oproep aan de West-Vlaamse 
deputatie om waterplassen in beheer van de provincie open te stellen bij warm weer. 
“De zwemzone van provinciedomein De Gavers in Harelbeke kan in de weekends bij 
warm weer nu al opengesteld mét redders. In andere provincies kunnen plassen al 
opengesteld worden, waarom niet in onze provincie?”, vraagt Johan zich af.

“Anderzijds is voor de rest van West-Vlaanderen enkel het openluchtzwembad 
van Izegem vroeger opengegaan. Nergens anders is er een aanbod om met 
redders in openlucht te zwemmen. Daarnaast doen we opnieuw de oproep om 
afgebakende zwemzones met redders te voorzien in provinciale waterputten in 
West-Vlaanderen. Het provinciedomein Bergelen in Wevelgem leent zich daar 
bijvoorbeeld perfect toe.”

Johan De Poorter, provincieraadslid

www.n-va.be/meulebeke
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Sander Loones
Kamerlid

Axel Ronse
Vlaams Parlementslid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


