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N-VA Meulebeke

V.U.: De Poorter Johan, Buysveldstraat 4, 8760 Meulebeke

Begraafplaatsen
binnenkort toegankelijk?
Vorig jaar kaartte gemeenteraadslid
Tom Wattijn de beperkte toegankelijkheid tot de gemeentelijke begraafplaatsen aan voor rolstoelgebruikers
en kinderwagens. De meerderheid
stemde in met ons voorstel en
beloofde de paden toegankelijk te
maken. Op de vooravond van
Allerheiligen wees Tom de meerderheid op deze niet nagekomen belofte.
We rekenen er op dat minder mobiele
personen binnenkort vlot hun
overleden familie en vrienden
kunnen bereiken.

Het Beerke

N-VA MEULEBEKE EN OOSTROZEBEKE
NODIGEN JULLIE VAN HARTE UIT OP
ONZE KERSTDRINK 19 DECEMBER
2014 was een jaar vol verandering. Niet alleen de
verkiezingsoverwinning op 25 mei maar ook de nieuwe
Vlaamse en Federale Regering.
Om dit jaar dan ook mooi af te sluiten, organiseren we een
kerstdrink met 2 gastsprekers:

Koenraad Degroote
Federaal Kamerlid

Kansarmoede stijgt ook
in Meulebeke
Uit de kansarmoede-index van Kind
en Gezin blijkt dat steeds meer kinderen in onze regio opgroeien in armoede. Vooral Roeselare, Tielt en Meulebeke scoren bijzonder slecht. In onze
kleine landelijke gemeente verdubbelt
het aantal kinderen dat opgroeit in
armoede naar 14,5 procent.
N-VA Meulebeke vindt het dan ook
jammer dat de meerderheid ons voorstel dit voorjaar niet goedkeurde om
de stijgende gemeentebelasting voor
eenoudergezinnen te halveren. Want
net die groep is heel erg kwetsbaar
voor armoede.

www.n-va.be/meulebeke

Axel Ronse
Vlaams Parlementslid

Vrijdag 19 december 2014
vanaf 19u30
Feestzaal Delicatesse
Gentstraat 2
8760 Meulebeke

IEDEREEN WELKOM!
Contact: Johan De Poorter - 0472 07 86 50 - johan.depoorter@n-va.be

Johan De Poorter ondervoorzitter AB en partijraadslid
Op dinsdag 14 oktober konden alle N-VA-leden van het arrondissement Kortrijk–Roeselare–
Tielt (KRT) kiezen voor een nieuw arrondissementele bestuur (AB) en nieuwe partijraadsleden.
Huidig arrondissementeel bestuurslid en uittredend partijraadslid Johan De Poorter was
opnieuw kandidaat voor een mandaat in beide partijorganen. Hij was ook kandidaat-ondervoorzitter van het
arrondissement. Met ruim 70 procent van de stemmen van de 550 aanwezige leden, kreeg hij duidelijk het
vertrouwen om dit mandaat uit te oefenen. De nieuwe voorzitter van het AB is Filip Deam uit Wevelgem. Secretaris
wordt Jorgen Deman uit Menen.
Ook als partijraadslid werd Johan De Poorter herkozen. De
partijraad is, na het algemeen ledencongres, het hoogste
orgaan van de partij en bepaalt meteen ook de krachtlijnen
van de werking van de N-VA.
Het voltallige Meulebeekse N-VA-bestuur was aanwezig op
de arrondissementele bestuursverkiezing, samen met Vlaams
minister-president Geert Bourgeois.

BIN uit de startblokken

OCMW’s die dit wensen, kunnen voor hun cliënten gratis verse groenten en fruit ophalen bij een aantal groenten- en fruitveilingen. Er is een vergoeding voor transportkosten en meerdere OCMW’s kunnen ook samenwerken om goederen op te halen.
Per persoon kan 150 kg per jaar worden opgehaald. Deze maatregel is een gevolg van
het overaanbod aan groenten en fruit, nu nog versterkt door het invoerverbod voor
Belgische peren in Rusland.
Indien het Meulebeeks OCMW dit zou toepassen, zou het ook leiden tot een gezondere levensstijl, een belangrijke meerwaarde in een integrale aanpak van armoede.
Het Meulebeeks OCMW-bestuur wilde niet onmiddellijk dit voorstel goedkeuren,
wat wij betreuren. Waarom stappen zij niet mee in dit positieve win-winverhaal? Het
zou maar een kleine moeite vergen.

Verduidelijking voorrang kruispunt
Gentstraat-Oostrozebekestraat
Een veilige buurt is een toffe buurt!

Het is dát wat de Meulebeekse N-VA wilde toen zij op de gemeenteraad het voorstel indiende om iedere
Meulebekenaar de kans te geven te beginnen met een Buurtinformatienetwerk (BIN) in zijn omgeving.
Hoe werkt zo’n BIN dan heel concreet? We geven een voorbeeld.

Hoe werkt een BIN?

Op een late en donkere winteravond ziet een waakzame burger door het venster van zijn slaapkamer in de tuinen
van zijn buren twee personen met een zaklamp van de ene tuin naar de andere klimmen. Als lid van het BIN belt
hij de 112 (politie) op. Hij vertelt alles wat hij gezien heeft. De politie doet drie dingen.
1. Zij sturen een patrouille naar die plaats.
2. Zij sturen naar de coördinator van het BIN een gsm-bericht: ‘twee verdachte personen in tuinen van uw buurt.
Steek enkele lichten aan. Blijf binnen. Kijk zo mogelijk uit naar autonummerplaat van verdachten en geef door aan
telefoonnummer ….’ De Coördinator stuurt dit bericht door naar de leden van het BIN. Zij kunnen in actie komen.
3. Achteraf kan de politie het BIN inlichten over de resultaten van hun tussenkomst via e-mail.

Wilt u ook een BIN in uw buurt?

Ongetwijfeld zijn er nog mensen, bedrijven of handelszaken die ook meer veiligheid willen in hun omgeving.
N-VA Meulebeke ziet niets liever gebeuren dan dat er nog andere BIN’s opstarten in onze gemeente.
Een BIN opstarten is eenvoudig. Spreek af met enkele mensen. Neem contact met de politie (tel. 056 67 19 47) en
doe het voorstel. Zij helpen u graag verder. Voor nog meer inlichtingen kan u altijd terecht bij onze specialist ter
zake, gemeenteraadslid Herman Vanhee: Regentiestraat 14, 8760 Meulebeke – tel. 051 48 64 79 – gsm 0495 87 03
53 - herman.vanhee@n-va.be.
Dit eerste BIN van Meulebeke omvat volgende straten: Veldstraat vanaf Rond Punt Randweg, Kasteelstraat,
Goethalplaats, Regentiestraat, Plettinckplaats, Pittemstraat tot aan 8ste Linielaan, 8ste Linielaan, Wetstraat,
Nieuwstraat, Statiestraat en Abeeldreef.

meulebeke@n-va.be

N-VA Meulebeke deed via haar OCMW-raadslid en provincieraadslid Machteld
Vanhee het voorstel om gratis fruit en groenten voor de Meulebeekse mensen
in armoede ter beschikking te stellen. Een ideale kans om de toestand van deze
mensen een flinke stap vooruit te helpen.

N-VA Meulebeke kijkt ernaar uit wanneer de minder bedeelden uit onze gemeente
dat gezonde extraatje kunnen krijgen. Als we afgaan op wat recent in een plaatselijke
krant stond (zie pagina 1), zou dit voorstel van Machteld wel heel welkom kunnen
zijn bij heel wat Meulebeekse gezinnen.

Meulebeke zet stap vooruit
Het eerste Buurtinformatienetwerk (BIN) in onze
beregemeente is opgestart. Deze samenwerking
tussen burgers van enkele centrumstraten en de
politie zal diefstallen en andere criminaliteit kunnen
doen dalen. Wij danken alle leden van dit BIN
om mee in te staan voor elkaars veiligheid en de
zorgzaamheid voor elkaars eigendom.

N-VA Meulebeke wil gratis fruit en groenten
voor mensen in armoede

Het kruispunt Gentstraat-Oostrozebekestraat is een gevaarlijk kruispunt omdat er
zowel in de Gentstraat als in de Oostrozebekestraat een stopbord staat. Hier loopt
het volledig verkeerd. Het is helemaal niet duidelijk wie voorrang heeft. Er zijn
daar al verschillende ongevallen, ook met gewonden, gebeurd.
In dit geval mag degene die als eerste bij één van de twee stopborden aankomt, na
volledig gestopt te hebben, het kruispunt oprijden. Uiteraard na eerst de bestuurders
die op de voorrangsweg rijden door te laten. Maar wanneer je uit de Gentstraat of
Oostrozebekestraat komt, kan je onmogelijk weten dat de bestuurders uit de Bertje
Santensweg voorrang hebben.
Op aandringen van gemeenteraadslid Benedikt Van Staen komt er binnenkort
meer duidelijkheid. Er wordt extra signalisatie aangebracht die deze voorrang
moet verduidelijken, zoals onze verkeersexpert Benedikt heeft voorgesteld. In
de gemeenteraad van oktober werd bevestigd dat de borden besteld zijn. Dit zal
uiteraard niet alles oplossen maar zal toch wel heel wat onduidelijkheid wegnemen.
Ook willen we er op wijzen dat iedere bestuurder op een defensieve en correcte
manier moet deelnemen aan het verkeer. Dit geldt zeker ook voor de zwakke
weggebruiker op dergelijke moeilijke locaties.

In memoriam: Hans Nollet
We nemen afscheid van Hans Nollet.
Hans was onze oud-voorzitter en man van het eerste uur bij N-VA Meulebeke.
We betuigen de familie onze innige deelneming.

Volg N-VA Meulebeke op Facebook en Twitter

De huidige
meerderheid ziet
gratis groenten
en fruit voor
Meulebekenaars in
armoede niet zitten
Machteld Vanhee,
OCMW-raadslid
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Financiën, Defensie, Asiel en Migratie en Armoedebestrijding.
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25 concrete verbintenissen voor de toekomst. Die ging de N-VA met u aan voor de verkiezingen van 25 mei 2014. Na
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Hoeveel en welke verbintenissen het uiteindelijk hebben gehaald, en in welke concrete maatregelen wij ze precies hebben
gegoten, kan je zelf nakijken op www.n-va.be/verbintenissen-regeerakkoord.
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N-VA levert ‘eerste burger’
V.l.n.r.: Johan Van Overtveldt (minister van Financiën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een
Siegfried Bracke is de nieuwe Kamervoorzitter.
beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steven
Daarmee is ook de ‘eerste burger van het land’
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