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Voor verandering
en een beter Meulebeke!

Herman Vanhee
Gemeenteraadslid

Trees Duprez
Gemeenteraadslid

Lijstduwer nr. 21

Lijstduwer nr. 20

Beste Meulebekenaren,
Meulebeke heeft nood aan verandering. Dat is duidelijk gebleken de voorbije jaren.
De 21 kandidaten van N-VA Meulebeke durven er voor uitkomen dat zij dat willen.
Het zijn allen kandidaten met inhoud en inzet. Zij willen er voor gaan en ze doen dit al veel langer dan vandaag.
Ze kiezen voor N-VA omdat ze weten dat onze partij staat voor een eerlijke en doorzichtige politiek
ten voordele van de mensen.
Geeft u hen de mogelijkheid die noodzakelijke en positieve verandering in Meulebeke te realiseren?

Herman Vanhee
Gemeenteraadslid
N-VA Voorzitter Meulebeke

Trees Duprez
Gemeenteraadslid

Trees en Herman

Realisaties en voorstellen
Meer daden dan woorden
Spiegels en zebrapaden
Hun voorstel voor zebrapaden op de hoek van
Statiestraat en Regentiestraat.
Hun voorstel voor een spiegel in Kasteelstraat (apotheek)
en Oostrozebekestraat.

Snelheid Ter Borchtlaan
Herman kon het gemeentebestuur er toe bewegen om snelheidsbeperkende
maatregelen te nemen door het herinrichten van de laan ter hoogte van de
ingang van Ter Borcht (o.a. verhoogd plateau).
Nu wachten we nog op de uitvoering van ons voorstel om fiets- en voetpad daar
veiliger te maken.
Brandweer
Verschillende tussenkomsten in de gemeenteraad hebben er
toe geleid dat het dossier van het nieuwe arsenaal ‘versneld’
gerealiseerd wordt. Op aandringen van Trees en Herman
krijgen de brandweermannen nu een vergoeding voor het
volgen van een opleiding, net zoals in andere gemeenten.
Haandeput
Trees en Herman zijn voor bijkomend industrieterrein in Meulebeke,
maar nà overleg met omwonenden: niet door onteigeningen of door wegpesten
(industrie dichtbij huizen).

Schouw
Herman zorgde ervoor dat er voldoende belangstelling kwam voor het dossier
van de bouwvallige schouw van Vondel.
Hierdoor werd het herstel zeer snel gerealiseerd.
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Vrachtwagen-opleggers raken zeer moeilijk rond de kerk.
Ons voorstel om een aanpassing te doen aan het rondpunt werd uitgevoerd.
Jammergenoeg zonder diepgaande studie,
waardoor het probleem niet ten gronde is opgelost...
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Fietspaden, zoals hier in Oostrozebeke, willen Trees en
Herman al lang in Meulebeke. Na lang aandringen krijgen ze
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Verenigingen en vrijwilligers doen Meulebeke leven
Trees en Herman hebben er ondermeer voor gepleit dat verenigingen meer
middelen konden halen uit de verkoop van dranken tijdens hun activiteiten
in O.C. Vondel.
1580,00 euro voor een restaurantmaaltijd met burgemeester en schepenen ter
gelegenheid van een schepenwissel is ongehoord!

Trees en Herman hebben mee aangeklaagd dat het huidige gemeentebestuur
privéfeestjes betaalt met uw belastinggeld!
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Voor nog andere positieve voorstellen van Trees en Herman
zie de website van N-VA Meulebeke: www.meulebeke.n-va.be

Voor nog andere positieve voorstellen van Trees en Herman zie naar de website van N-VA
Meulebeke: www.meulebeke.n-va.be

Onze
tweetwee
lijstduwers-gemeenteraadsleden
Trees enTrees
Herman
Onze
lijstduwers-gemeenteraadsleden
en Herman
hebben
al
heel
wat
bewezen.
hebben al heel wat bewezen. Zij waarborgen de nodige ervaring
Zij waarborgen de nodige ervaring binnen het team van Nbinnen het team van N-VA. Zij verdienen uw steun en uw stem
VA.
op 14 oktober.
Uw durf
is stem
onze op
inzet!
Zij verdienen
uw steun
en uw
14 oktober.
Uw durf is onze inzet !
Rik Rik
Vergote
Vergote Lijsttrekker en kandidaat-burgemeester
Lijsttrekker en kandidaat-burgemeester (kopfoto, enkel
tussen haarsnit en nek)
Trees Duprez

Trees Duprez

Herman Vanhee

20

21ste Plaats Gemeenteraad

20ste Plaats Gemeenteraad
ste

Plaats Gemeenteraad

56 jaar
56
jaar
met
Dany
Vandenhoudt
 Gehuwd
Gehuwd met
Dany
Vandenhoudt.
Mama van Arne en Niels
 Mama van Arne en Niels.
Begeleider van personen met een beperking
 Begeleider
in Mivaltivan
tepersonen
Tielt met een beperking in Mivalti te Tielt.
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57 jaar
Gehuwd met Rita Van Parys
Vader van Friedle, Bart, Barbara en Machteld
Ervaring als pedagogisch directeur
en personeelsbeleid in een voorziening voor
jongeren met een mentale beperking,
preventie-adviseur
Beheerraad Special Olympics België
Bestuurslid Jeugdverblijfplaats De Miere
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Voorzitter N-VA Meulebeke

www.n-va.be/meulebeke Bezoek ook onze facebookpagina!
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Hoe stemt u geldig?
Op 14 oktober krijgt u twee stembrieven: één voor de gemeente en één voor de provincie.
U stemt geldig door te stemmen op één lijst.
Wij vragen u te stemmen voor zoveel mogelijk of alle kandidaten op de N-VA - lijst.

Hoe geeft u volmacht?
U vertrekt op vakantie? U bent voor uw werk of uw studies in het buitenland? U bent ziek?
Geen probleem: u kan aan een kiezer naar uw keuze volmacht geven om in uw plaats te stemmen.
Voor info: mail naar meulebeke@n-va.be of bel Herman Vanhee op 0495 87 03 53.

