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V.U. Vincent Blansaer
F. Nève de Mévergniesstraat 8
9820 Merelbeke

Merelbeke
Voordracht Bruno De Wever

Beste
Merelbekenaar,
Ongeveer een jaar geleden kreeg
Merelbeke een eigen N-VA-afdeling
met een enthousiast bestuur. We bliezen het partijblad - dat u nu al voor de
derde keer in uw handen houdt nieuw leven in en richtten een eigen
webstek op. In maart organiseerden
we een druk bijgewoond eetfestijn. In
juni ging al onze energie naar de verkiezingen. Met succes, want de N-VA
werd de grootste partij van Merelbeke.
Ook op beleidsvlak zaten we niet stil.
De vernieuwing van het centrum,
waarvan Rik De Vis als schepen van
Stedenbouw één van de architecten
was, gaat stilaan de laatste fase in.
Merelbeke krijgt een nieuw gezicht,
een centrum waar het goed toeven is.
Ook in ons tweede jaar kan u op ons
rekenen. Terwijl onze nationale kopstukken de toekomst van Vlaanderen
in goede banen leiden, kan u ons vertrouwen om toe te zien op het
Merelbeeks beleid. Vanaf nu zullen we
maandelijks de relevante punten uit de
gemeenteraad uiteenzetten op onze
website. Surf dus geregeld naar
http://merelbeke.n-va.be.

“Wat leert de geschiedenis over de toekomst van België”
Om ons eerste werkingsjaar in schoonheid te eindigen,
organiseren we op vrijdag 1 oktober om 20.00 uur in het
Floracentrum (Theaterstraat 39, Gentbrugge) een voordracht
met Prof. Dr. Bruno De Wever met als thema: “Wat leert de
geschiedenis over de toekomst van België ?” Bruno is historicus, net zoals zijn jongere broer en N-VA-voorzitter Bart en
kreeg, net zoals Bart, welbespraaktheid mee van zijn ouders.
Na de voordracht volgt een debat tussen publiek en Bruno De
Wever gemodereerd door Rik De Vis. Om iedereen de kans te
geven de voordracht en het debat te volgen, zullen ook twee
doventolken aanwezig zijn.

Bruno De Wever

Herfstwandeling in de Makegemse Bossen
Op zondag 7 november 2010 houdt de N-VA een jaarlijks ledenmoment in de
Makegemse Bossen, een van de mooiste stukjes natuur van Merelbeke. Leden en
niet-leden zijn welkom om deel te nemen aan een wandeling van ongeveer een uur
door het bos. Rik De Vis zal de groep leiden en op sommige plekken een stukje uitweiden over de rijke historiek. We blazen om 14.00 uur verzamelen op het kerkplein
van Munte. Na de verkwikkende herfstwandeling duiken we een cafeetje in om na
te praten bij een warme koffie, frisse pint of goede jenever.

Onze mandatarissen

Hou daarnaast ook de regionale media
in de gaten, want we plannen nu en
dan een mediagenieke actie! Tot slot
hebben we dit najaar nog enkele interessante
activiteiten. Ik hoop
u daar te mogen
verwelkomen.

Vincent
Blansaer,
voorzitter
N-V- Merelbeke

Rik De Vis,
Fractieleider CD&V / N-VA

Dirk Beke
Gemeenteraadslid

Jo Vanhoorebeke
OCMW-raadslid
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Bijna 1 op 3 kiezers stemde voor de N-VA

Historische verkiezingsoverwinning

De Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) behaalde
op zondag 13 juni een nooit gezien verkiezingssucces. Daarover is iedereen het eens. De N-VA
werd pas opgericht in 2001 en behaalde bij de federale verkiezingen van 2003 slechts één verkozene,
haar stichter Geert Bourgeois. Bij de recentste verkiezingen behaalde de N-VA maar liefst 27 zetels en
is daarmee de grootste politieke fractie in de Kamer
van Volksvertegenwoordigers.
EEN NIEUW HOOFDSTUK AAN HET
SUCCESVERHAAL
In 2009 haalde de N-VA al een ongezien resultaat.
De toen behaalde 13 % leek al een stukje hemel voor
de partij. Maar de federale verkiezingen van 13 juni
2010 overtroffen de stoutste verwachtingen. Vriend
en vijand erkenden dat de N-VA goed zou scoren,
maar niemand had ooit gedacht dat we 27,8 % van
de stemmen zouden behalen en alle andere partijen
ver achter ons zouden laten met meer dan 10 % verschil op de tweede grootste partij in Vlaanderen,
CD&V. In het kanton Merelbeke (dit zijn de gemeenten Merelbeke, Oosterzele, Gavere en Melle) behaalde
de N-VA zelfs 28,8 % van de stemmen en werd daarmee de grootste partij van het kanton.

Nu wacht de N-VA de zware taak om haar verkiezingsbeloften waar te maken en de Vlamingen meer
zelfstandigheid te bezorgen. Wij zijn ervan overtuigd dat N-VA-voorzitter Bart De Wever en zijn
medeverkozenen deze historische kans niet onbenut
zullen laten.
EN IN MERELBEKE?
Ook in Merelbeke stemde bijna één op drie kiezers
voor de N-VA. Wij beseffen dat federale verkiezingen niet zomaar doorgetrokken mogen worden naar
de gemeenteraadsverkiezingen. Daar hebben lokaal
bekende kandidaten een belangrijker aandeel in het
resultaat van hun partij. Men kan evenwel niet ontkennen dat de Vlaamse en federale verkiezingen
een trend hebben gezet die hoe dan ook zijn invloed
zal hebben op de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

Gezicht van Merelbeke verandert
Het vernieuwde stedenbouwkundige beleid van het
kartel CD&V/N-VA en Rik De Vis, schepen tot eind
2009, werpt zijn vruchten af. Wie nu in het dorpscentrum komt, ziet en voelt de dynamiek van de
gedurfde dorpscentrumvernieuwing.
Een gezinnetje geniet zichtbaar
van de gecreëerde
wandelruimte

We hebben met beide handen de uitdaging gegrepen om ons dorpscentrum terug aantrekkelijk en
herkenbaar te maken. Wonen en attractief winkelen
werden nieuw leven ingeblazen door de heraanleg
van trottoirs en pleinen.
VOETGANGERS EN FIETSER WEER WELKOM
Maar ook het groen krijgt zijn plaats. Bomen, fonteinen en rustbanken maken van het centrum weer een
aangename ontmoetingsplaats. Elke Merelbekenaar
kan met eigen ogen vaststellen dat het woon- en
verblijfsklimaat verbetert: de lelijke leegstand verdwijnt, de voetganger en fietser zijn weer welkom in
het centrum en het autoblik verdwijnt onder de
grond.
Nu dit project in haar laatste fase zit, maken wij
alvast een belofte voor de toekomst. U kan op ons
rekenen om er nauwlettend op toe te zien dat toekomstige bouwprojecten de kwaliteit van onze
publieke ruimten niet aantasten. Functionaliteit,
levenskwaliteit en esthetiek moeten hand in hand
gaan.
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Gedaan met blunders en excessen
Wat voorgaande besturen niet konden of wilden,
heeft het huidige bestuur toch maar voor elkaar
gekregen. Voortaan zullen bij het beoordelen van vergunningsaanvragen voor grootschalige bouwprojecten
en verkavelingen een aantal ruimtelijke en architecturale kwaliteitseisen kunnen worden afgedwongen.
‘Regels zorgen ervoor dat je blunders voorkomt en
excessen vermijdt’, aldus Rik De Vis.
WETGEVING VOL ACHTERPOORTJES
De soms ondoordachte en teleurstellende stedenbouwkundige ontwikkelingen van het verleden moesten een
halt toegeroepen worden. Niet alle bouwpromotoren
hadden het goed voor met onze woonomgeving.
Sommigen gebruikten met behulp van juridische
spitstechnologie de grijze zone in onze stedenbouwkundige wetgeving. De wetgeving voor gebouwen zat
ironisch genoeg vol met achterpoortjes.
Op de gemeenteraad van juni kende onze gemeente
een primeur. Voortaan heeft Merelbeke voor het eerst

in onze gemeentelijke geschiedenis een stedenbouwkundige verordening. Deze moet ervoor zorgen dat de
toekomstige bouwontwikkeling in onze wijken en
buurten niet ontspoort. De draagkracht van een nieuw
bouwproject in een buurt of straat en de kwalitatieve
groenvoorzieningen in nieuwe verkavelingen zijn nu
belangrijke ijkpunten.
15 % GROEN
Zo is er een verbod op hoogbouw en op de realisatie
van woonvertrekken in dakverdiepingen. Daarbij is
het verplicht vanaf tien wooneenheden bij meergezinswoningen ondergronds te parkeren. Zo zorgen we
ervoor dat de tuinen niet vol komen te staan met autobergplaatsen of andere typische Vlaamse koterijen. In
nieuwe verkavelingen in het Centrum en Flora wisten
we bovendien zelfs af te dwingen dat 15 % van de
ruimte sowieso voorbehouden blijft voor groen.
Tenslotte beoogt de Stedenbouwkundige verordening
een vlotte samenwerking tussen de bouwheer en de
gemeentelijke administratie. Enerzijds kan de
gemeente haar visie op de gewenste ruimtelijke
ontwikkeling op een directe manier meedelen,
waardoor de bouwheer een beter beeld krijgt van
de mogelijkheden. Anderzijds heeft de bouwheer
er alle baat bij dat de gemeente actief deelneemt
aan het planningsproces en het project kan verdedigen bij de andere instanties om alsnog nutteloze procedureslagen te vermijden.
Kasteel Myleke illustreert
hoe overheid en privé samenwerken
om onze gemeente te verfraaien.

Jong N-VA kiest nieuw bestuur
Op zaterdag 25 september kiezen de leden van Jong
N-VA Land Van Rhode (Merelbeke-Melle-OosterzeleGavere) een nieuw bestuur. We danken voorzitter
Vincent Blansaer, die helaas een dagje te oud geworden is om nog voorzitter te zijn. Merelbeke herbergt
echter voldoende jong Vlaamsgezind bloed om een
stevige afdeling uit te bouwen op de fundamenten die
Vincent legde. Alle N-VA-leden jonger dan 31 jaar kunnen hun stem uitbrengen, om 18.30 uur in het
Brouwershuys in Merelbeke Centrum (recht tegenover
de kerk).
JONG N-VA ORGANISEERT BORDSPELLENAVOND
Zoals het jongeren betaamt, paart Jong N-VA het nuttige

aan het aangename.
Na de bestuursverkiezingen gaan we meteen verder met een bordspellenavond. Die begint een halfuurtje na de verkiezingen
in het Brouwershuys in Merelbeke Centrum, dus op
zaterdag 25 september om 19.00 uur.
Iedereen kan klassiekers als Monopoly of Hotel met
ons komen spelen. Waaghalzen kunnen zich wagen
aan onbekendere bordspellen zoals Carcassonne.
Kwissers mogen zich uitleven tijdens een rondje
Trivial Pursuit of Wijsneus. We hopen jullie daar in
grote getale te mogen verwelkomen! Jong, maar ook
minder jong. Wie graag een spelletje speelt, is welkom.

107/10- MERELBEKE:047-

08-09-2010

15:10

Pagina 4

Voor zij die willen,
is niets onmogelijk…
De afkorting N-VA stond op 13 juni voor Nil
Volentibus Arduum. Voor zij die willen, is niets
onmogelijk.
Minder dan 10 jaar geleden hebben wij deze
partij gesticht op het puin van de vroegere
Volksunie. Onze eerste stembusslag in 2003
leverde ons welgeteld één parlementslid op, dat
was Geert Bourgeois. De buitenwereld dacht toen
hardop: daar zijn we klaar mee, die zien we nooit
meer terug.
Maar wij hebben volgehouden en wij hebben doorgezet. Wij geloofden en geloven in ons verhaal, en
kijk nu naar ons. De N-VA won op 13 juni de verkiezingen. Wij staan voor u met een partij die meer
dan 27 % van de stemmen kreeg, met een partij van
27 Kamerleden en 14 senatoren ... met de grootste
partij van Vlaanderen. Laat mij daarom eerst en vooral dank u wel zeggen.
Dank u wel aan alle kiezers, dank u wel aan alle militanten, dank u wel
voor het vertrouwen.
We mogen dit vieren, want wij schreven geschiedenis. Maar we vieren in
het besef dat 70 % van de Vlamingen niet voor de N-VA stemde. In het
besef dat er nu opnieuw bruggen gebouwd moeten worden. Sommige partijen kregen rake klappen van de kiezer. Dit maakt altijd negatieve emoties los. Wij hopen dat desondanks de zin voor verantwoordelijkheid blijft
primeren. De verantwoordelijkheid om eindelijk de broodnodige en dringende hervormingen door te voeren. Wij moeten institutioneel en financieel orde op zaken stellen. De staat hervormen en de financiën saneren,
daar moeten we als Vlamingen samen voor gaan.

VLAANDEREN
KLEURT
GEEL

Wie op 14 juni de kranten
opensloeg en de electorale kaart
van Vlaanderen bekeek, zag een
gele vlakte: de N-VA werd de
grootste partij in de meeste
kantons in Vlaanderen,
van Veurne tot Maaseik.

In die zin reik ik ook de hand uit naar de Franstaligen. Niemand heeft baat
bij de verdere blokkering van het land. Laat ons structuren maken die wél
werken, structuren waarmee we naar eigen inzichten onze problemen kunnen aanpakken. Niet veranderen is gelijk aan samen achteruit boeren.
Durven veranderen is gelijk aan samen vooruit gaan.
De uitdaging is enorm. Ongezien zelfs. Maar ik geloof rotsvast dat we het
kunnen. De Vlamingen hebben gedurfd om te kiezen voor verandering.
Wij zullen hen niet teleurstellen.

Bart De Wever
Voorzitter N-VA

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het interne gebruik van de
diverse diensten van de N-VA. De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.



JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM

EN VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

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

/

