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TTC Meulebeke wint N-VA-quiz
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.
Derekenen
eerste Meulebeekse
N-VA-quiz
werd op
We
er op dat minder
mobiele
op 21 november
gewonnen
door de TTC van
personen
binnenkort
vlot hun
Meulebeke.
overleden familie en vrienden
kunnen bereiken.
Winkel van Sinkel strandde op een knappe
tweede plaats. BEF vervolledigde het podium.
Presentator Cathy Coudyser leidde de quiz in
goede banen.

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

Kansarmoede stijgt ook
in Meulebeke

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:
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bord’
Dit ‘uithang e
ek
van Meuleb ns
ter, o
verdient be
rdient
erfgoed ve
beter.

N-VA Meulebeke stelt vast dat het kasteel en de
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stel
dit voorjaar
niet
goedkeurde
om stofgetroffen
worden
door
een zeldzame
2013 als 2014 waren er daarvoor financiële middelen
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iedereen
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N-VA Meulebeke wil
lokale geschenkbon
De detailhandel staat steeds vaker onder druk.
Een voordeel dat in het aanbod van winkelcentra,
ten opzichte van vele steden en gemeenten, is een
geschenkbon die gebruikt kan worden bij elke
winkel in het winkelcomplex. De N-VA vraagt de
gemeente daarom werk te maken van een lokale
geschenkbon.
Met dergelijk bonnen lokken winkelcentra nu al
klanten met de belofte dat zij het bedrag op die bon vrij
kunnen besteden binnen een groot aanbod waarin voor
elk wat wils te vinden is. Bovendien biedt het fenomeen
van overbesteding – klanten besteden meer dan de
waarde van hun bon – een extra omzetstijging voor de
aanwezige handelaars.

Met de bon kan
je inkopen doen
bij handelaars in
Meulebeke.
Rik Vergote,
N-VA-fractieleider

Ook voor jubilarissen en laureaten

Ook de gemeente Meulebeke kan in samenspraak met
de lokale ondernemersverenigingen en handelaars
een dergelijke geschenkbon uitwerken. Deze kan
dan bij de Meulebeekse handelaars gebruikt worden
om aankopen te doen. De bon is een mooi alternatief
voor wie niet weet wat kopen als geschenk, maar kan
evengoed door de gemeentelijke overheid gebruikt
worden om verenigingen of doelen te sponsoren. Ook
voor verdienstelijke inwoners, jubilarissen of laureaten
is zo’n bon een mooi geschenk.
De uitwerkingen van het idee en het beheer van het
systeem zou toevertrouwd kunnen worden aan een
lokaal initiatief van handelaars. De N-VA hoopt dat de
gemeente dit constructieve voorstel ondersteunt.

Nog veel werk aan
mobiliteit in Meulebeke
Aanpak wegdek Barnumstraat en Spoorweglaan

Bij het meerjarenplan van de gemeente wees raadslid Rik Vergote op de slechte staat van
het wegdek in de Barnumstraat en de Spoorweglaan. Dit veroorzaakt geluidshinder bij de
inwoners en schade aan de huizen op bepaalde stukken. Daarom vroeg Rik dat deze straten
dringend worden hersteld.

Tegenstrijdigheden en onnauwkeurigheden

Na studie van het aangepaste mobiliteitsplan kwam raadslid Benedikt Van Staen tot de vaststelling dat het
dossier heel wat tegenstrijdigheden, fouten of onnauwkeurigheden bevatte. Het college werd belast met
huiswerk om dit dossier aan te passen en het punt werd verdaagd naar een volgende zitting.

Eenvoudigere fietspremie

Onze fractie keurde ook de fietspremie goed voor gemeentepersoneel. Raadslid Rik Vergote stelde voor
om de procedure voor de werknemers eenvoudiger te maken en deze maandelijks met het loon te betalen.
“Onze medewerkers zijn toch ons vertrouwen waard”, gaf hij aan. Het schepencollege gaf aan dat deze
administratieve rompslomp op vraag van de vakbond wordt georganiseerd.

N-VA let op uw centen

Aanleg fietspad langs Gentstraat wellicht vanaf 2016

Belastingvermindering eenoudergezinnen afgekeurd

Al sinds 1997 liggen plannen voor een fietspad langs de N305
Dentergem-Oostrozebeke-Meulebeke op de tafel. Als alles vlot
verloopt, starten de werken eindelijk in 2016. Dit vernam Vlaams
volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) als antwoord op zijn
parlementaire vraag aan minister Ben Weyts.

Gemeenteraadslid Benedikt Van Staen vroeg op de gemeenteraad van 29 december om eenoudergezinnen een
vrijstelling van 25 euro te geven op de algemene gezinsbelasting. 38,5 procent van deze gezinnen leeft momenteel
onder de armoedegrens. Alle wetenschappelijke onderzoeken geven ook aan dat zij een groot risico lopen om
in de armoede terecht te komen. CD&V stemde helaas tegen. Burgemeester Verwilst argumenteerde dat ze zelf
voor deze gezinssituatie kiezen…

Zelfstandige, betaal de gezins- en bedrijfsbelasting niet dubbel!

De algemene bedrijvenbelasting van 100 euro is niet verschuldigd als de persoon al gezinsbelasting betaalt,
maar toch kregen heel wat inwoners een dubbel aanslagbiljet toegestuurd. Rik Vergote vroeg de meerderheid de
inning correct te laten verlopen, zodat de belasting niet ten onrechte dubbel betaald wordt.

Geen besparing op de democratie

Fractieleider Rik Vergote betreurde dat de voorzitter de gemeenteraad slechts negen maal
samenriep in 2014. Wettelijk gezien moet dit minstens tien keer gebeuren, opdat de oppositie
voldoende kans krijgt om het debat aan te gaan. Rik stelde dan ook voor om de zitpenningen voor
deze niet-samengeroepen raad én de vergoeding van het schepencollege te schenken aan een goed
doel, bijvoorbeeld in het kader van de kansarmoede bij kinderen. De meerderheid weigerde dit
initiatief. Het college werd hiervoor op de vingers getikt door de gouverneur van West-Vlaanderen
In crisistijden
nemen wij het
op voor wie het
moeilijk heeft.
Gemeenteraadslid
Bededikt Van Staen

N-VA in de bres voor Meulebeekse verenigingen

Bij de invoering van een belasting voor het plaatsen van frituren op openbaar domein, kwam
raadslid Rik Vergote tussen. Hij stelde dat bij activiteiten van erkende Meulebeekse verenigingen
deze belasting niet van toepassing kon zijn. De gemeenteraad volgde zijn voorstel en het reglement
werd in die zin aangepast.

meulebeke@n-va.be

Beter
onderhouden
straten en
aandacht voor
betrouwbaar
woonwerkverkeer, daar
zetten we op in.
Gemeenteraadslid
Tom Wattijn

In mei 2013 viel het fietspad langs de gewestweg Meulebekesteenweg (N305)
de bedenkelijke eer te beurt tot slechtste fietspad van Dentergem-Meulebeke
verkozen te worden. Op deze druk bereden verbindingsweg tussen de twee
gemeenten is er hoegenaamd geen fietspad. Sinds 1997 is er sprake van de
aanleg van een volwaardig fietspad. Vijf verschillende instanties zijn hierbij
betrokken: de gemeenten Dentergem, Oostrozebeke en Meulebeke, het
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Aquafin.
Momenteel is één van de twee voorontwerpen van de Aquafin-projecten
goedgekeurd. De gemeentelijke subsidiedossiers voor de rioleringswerken zijn
dat vandaag nog niet. “AWV maakt momenteel de grondverwervingsdossiers
op en werkt het wegenisontwerp verder uit. Dit zou voltooid moeten zijn tegen
de zomer”, aldus Bert Maertens.
Mits goedkeuring van het voorontwerp van de betrokken rioleringsdossiers, is
het mogelijk om delen van het traject waar geen grondverwerving voor nodig
is vanaf het voorjaar van 2016 aan te besteden. De uitvoering zou dan aangevat
kunnen worden vanaf de tweede helft van 2016. De Zuid-Australiëstraat en
Meentakstraat in Meulebeke komen hier bijvoorbeeld voor in aanmerking.

Volg N-VA Meulebeke op Facebook en Twitter

Het ‘slechtste
fietspad’ van de
regio is binnenkort
verleden tijd.
Bert Maertens,
Vlaams Parlementslid

NAT. BLZ
BLZ AUGUSTUS
AUGUSTUS 2014_Opmaak
2014_Opmaak 11 6/08/14
20/10/1413:15
10:20Pagina
Pagina1 1
NAT.

Doen wat
we moeten
doen

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA
N-VA heeft
heeft het
het roer
roer van
van de
de nieuwe
nieuwe Vlaamse
Vlaamse Regering
Regering
De
stevig
in
handen.
Een
regering
die
een
duidelijk
en
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig
antwoord
wil
bieden
op
de
budgettaire
en
sociale
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen
waar
Vlaanderen
voor
staat.
Een
regering
die
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil
vertrouwen,
verbinden
en
vooruitgaan.
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.

De kracht van
verandering is de
motor van vooruitgang.

Geert Bourgeois,
Bourgeois, Vlaams
Vlaams minister-president:
minister-president: “Het
“Het Vlaamse
Vlaamse
Geert
regeerakkoord stelt
stelt een
een echte
echte verandering
verandering voorop.
voorop. Een
Een
regeerakkoord
kleine, slagvaardige
slagvaardige overheid
overheid met
met minder
minder overheidsbeslag,
overheidsbeslag,
kleine,
minder regels
regels en
en minder
minder lasten
lasten en
en met
met meer
meer ruimte
ruimte voor
voor
minder
investeringen. We
We staan
staan voor
voor moeilijke
moeilijke budgettaire
budgettaire tijden.
tijden.
investeringen.
Inspanningen zijn
zijn nodig,
nodig, want
want deze
deze Vlaamse
Vlaamse Regering
Regering wil
wil
Inspanningen
haar begroting
begroting in
in evenwicht
evenwicht houden.
houden. Zo
Zo creëren
creëren we
we ruimte
ruimte
haar
om te
te investeren
investeren in
in onze
onze economie
economie én
én in
in de
de zorg.”
zorg.”
om

Het
volledige
regeerakkoord
Het
regeerakkoord
Zijn
allevolledige
hervormingen
die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
vindt
u
op
www.n-va.be
vindt
op www.n-va.be
Neen,
datusteken
we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We maken de overheid
slanker en efficiënter

We brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u

Philippe Muyters:
Muyters: Vlaams
Vlaams minister
minister van
van Werk,
Werk, Economie,
Economie, Innovatie
Innovatie en
en Sport
Sport
Philippe

Jan Peumans:
Peumans:
voorzitter
Vlaams
Parlement
Jan
voorzitter
Vlaams
Deze regering
heeft
slechtsParlement
één doel: onze welvaart verzekeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke

tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.

Liesbeth Homans:
Homans: viceminister-president
viceminister-president en
en Vlaams
Vlaams minister
minister van
van Binnenlands
Binnenlands Bestuur,
Bestuur, Inburgering,
Inburgering, Wonen,
Wonen, Gelijke
Gelijke Kansen
Kansen en
en
Liesbeth
Armoedebestrijding
Armoedebestrijding

We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werknemers én werkgevers, ook van de grote

vermogens.minister-president
Maar alleen als wevan
samen
aan hetzelfde
zeelen
trekken,
vereende
kracht onze Beleid
schouders
onder de Erfgoed
Geert Bourgeois:
Bourgeois:
minister-president
van
de Vlaamse
Vlaamse
Regering
en
Vlaamsmet
minister
van Buitenlands
Buitenlands
Beleid
en Onroerend
Onroerend
Erfgoed
Geert
de
Regering
Vlaams
minister
van
en
economie zetten, kunnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzekert u ieders welvaart en uw sociale

Ben Weyts:
Weyts:
Vlaams
minister
van
Mobiliteit, Openbare
Openbare Werken,
Werken, Vlaamse
Vlaamse Rand,
Rand, Toerisme
Toerisme en
en Dierenwelzijn
Dierenwelzijn
Ben
Vlaams
minister
Mobiliteit,
zekerheid,
vandaag
envan
morgen.

De
De informatie
informatie die
die op
op dit
dit document
document wordt
wordt vermeld
vermeld
is
is bestemd
bestemd voor
voor het
het interne
interne gebruik
gebruik van
van de
de diverse
diverse
diensten
diensten van
van de
de N-VA.
N-VA. De
De wet
wet van
van 88 december
december
1992
1992 in
in verband
verband met
met de
de bescherming
bescherming van
van de
de perpersoonlijke
soonlijke levenssfeer
levenssfeer ten
ten opzichte
opzichte van
van de
de gegegegevensverwerking
vensverwerking voorziet
voorziet toegangsrecht
toegangsrecht tot
tot de
de gegegevens,
gevens, het
het verbeteren
verbeteren of
of het
het verwijderen
verwijderen ervan.
ervan.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja,
Ja, ik
ik wil
wil graag
graag lid
lid worden.
worden. Stuur
Stuur mij
mij de
de nodige
nodige informatie.
informatie.
n
n Ik
Ik wens
wens het
de kennismakingsfolder
ontvangen.
n
N-VA-programma teteontvangen.

DEE HEER
HEER
nD
n

MEVROUW
EVROUW
nM
n

NAAM
AAM::
N

VOORNAAM
OORNAAM::
V

TRAAT::
SSTRAAT

POSTCODE
OSTCODE::
P

GEMEENTE
EMEENTE::
G

TEL
EL::
T

E-MAIL
MAIL::
E-

GEBOORTEDATUM
EBOORTEDATUM::
G

/
/

/
/

Terugsturen naar:
naar: N-VA,
N-VA, Koningsstraat
Koningsstraat 47
47 bus
bus 6
6 in
in 1000
1000 Brussel
Brussel of
of faxen
faxen naar:
naar: 02
02 217
217 35
35 10
10
Terugsturen
E: info@n-va.be
info@n-va.be www.n-va.be
www.n-va.be
E:

©
© N-VA/ID/Frederik
N-VA/ID/Frederik Beyens
Beyens

We laten de
belastingen dalen

