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MERELBEKE
Meedoen? Dat kan!
Wil u mee Vlaanderen én
Merelbeke vorm geven? Wil u
uw stem laten horen in een
partij die weegt op het beleid,
ook in uw gemeente? Maak u
dan lid van de N-VA. Een
lidmaatschap kost amper
12,50 euro per jaar. Een bijlid
betaalt slechts 2,50 euro.
Jonger dan 30 jaar? Dan
betaalt u 5 euro. Voor meer
informatie, neem contact met
onze ledenverantwoordelijke
(sabina.schollaert@n-va.be,
09 230 02 67).

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN: N-VA TRIOMFEERT
De gele golf overspoelde ook Merelbeke tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De N-VA was zonder twijfel de grote winnaar. In 2006
haalden we in kartel met CD&V slechts één zetel. Nu vaardigen we op ons
eentje liefst zes verkozenen af naar de gemeenteraad.
In 2006 kwam de N-VA
in kartel met CD&V op.
Samen behaalden we
negen zetels, maar voor
ons was enkel Rik De
Vis rechtstreeks
verkozen. Wat een
verschil in 2012! Op
eigen kracht rijfden we
liefst zes zetels binnen.
We overtuigden 20,8
procent van de kiezers.

TOTAAL VERNIEUWDE
LIJST

V.U.: Ivan Eeckhout - Sint-Elooistraat 82 - 9820 Merelbeke - info@n-va.be

Geen enkele Vlaams-nationalistische deed ooit beter in Merelbeke. We deden
dat bovendien met een totaal vernieuwde lijst. Van onze 27 kandidaten hadden
21 nooit eerder op een lijst gestaan.

U wenst zich al lid van de
N-VA nog verder te engageren.
In maart worden de
afdelingsbesturen vernieuwd.
We doen dan ook een warme
oproep aan die leden die graag
wat actiever in onze lokale
partij willen meedraaien.
Indien u graag ons team komt
versterken, laat het ons weten!

www.n-va.be/merelbeke

Ongetwijfeld profiteerden we van de sterke merknaam van de N-VA. Maar ook
de dynamische partijwerking, de Vlaams-nationalistische traditie in Merelbeke,
de geslaagde campagne en de inzet van de kandidaten hebben bijgedragen tot
dit succes.

WINNAARS NAAR OPPOSITIE
Meer dan twee jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen sloten CD&V, Open
Vld en sp.a een voorakkoord. Zonder rekening te houden met het oordeel van
kiezer besloten de traditionele partijen om samen deze gemeente te besturen na
1 januari 2013. Op 14 oktober 2012 kregen Open Vld en sp.a zware klappen.
Toch besloot de CD&V met deze verliezers in zee te gaan. De winnaars van de
verkiezingen, de N-VA en Groen, werden naar de oppositiebanken verwezen.

NIET AFGESCHRIKT
De N-VA laat zich door die oppositierol niet afschrikken. We hebben voldoende
ervaring en talent in de rangen om het beleid kritisch door te lichten. We zullen
niet nalaten onze kritiek met u te delen.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Onze nieuwe mandatarissen
In vorige legislatuur telde de N-VA
slechts drie mandatarissen: twee
gemeenteraadsleden en één OCMWraadslid. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 is
dat aantal meer dan verdrievoudigd.
In de legislatuur 2013-2018 beschikt
de Merelbeekse N-VA over zes
gemeente-, twee OCMW-en twee
provincieraadsleden. We stellen ze
graag aan u voor.

Gemeenteraad
Op 14 oktober 2012 haalden Rik De
Vis, Guido Mortier, Evi Maes,
Mieke De Vriese, Jo Van Hoorbeke
en Sabrina Schollaert voor de N-VA
een zetel binnen. Jo geeft de voorkeur
aan een nieuwe termijn in de OCMWraad en wordt opgevolgd door John
De Vlaminck. Sabrina kan als
ambtenaar in het gemeentelijk
onderwijs niet zetelen in de
gemeenteraad en wordt vervangen
door Bea Garré-Coppens.

Fritissimo.
Guido Mortier
(57) is oudburgemeester en
oud OCMWvoorzitter. Guido
is gemeentesecretaris in
Zingem. Hij is
gehuwd, vader van 1 dochter en
grootvader van 2 kleinzonen.
Evi Maes (36) is
industrieel
ingenieur en werkt
als technisch
coördinator bij het
OCMW van Gent.
Evi is gehuwd en
moeder van 1 zoon
en 1 dochter.

OCMW-raad
Onze goede verkiezingsuitslag levert
ons 2 mandaten op in de OCMWraad. Jo Van Hoorebeke, die
verzaakte aan een mandaat in de
gemeenteraad, neemt het eerste
mandaat in. De tweede plaats was
normaal gesproken voor Sabrina
Schollaert. Maar door een enge
interpretatie van het decreet over
onverenigbaarheden van het
Agentschap Binnenlands Bestuur
mag ze niet zetelen. Het bestuur

Provincieraad
Ook tijdens de
provincieraadsverkiezingen waren
we succesvol. Rik De Vis haalde als
lijstduwer voor het district Deinze de
derde van drie zetels binnen voor de
partij.

merelbeke@n-va.be

Mieke de Vriese
(32) is de vierde
dochter van Marc
en Annie,
oprichters van de
Maranni. Mieke is
de uitbaatster van
de frituur

Rik De Vis (59) is
oud-schepen en
docent aan de
School of Arts. Rik
is gehuwd, vader
van 4 zonen en
grootvader van 1
kleinzoon.

duidde vervolgens Kristof De Puydt
aan als tweede vertegenwoordiger in
de OCMW-raad.
Jo Van Hoorebeke
is een zelfstandig
kinesitherapeute
en uittredend
OCMW-raadslid.
Jo is gehuwd,
moeder van
3 kinderen en
grootmoeder van 8 kleinkinderen.
Ook in het district Gent was met
Kris Van Caneghem een Merelbeekse
N-VA’er kandidaat voor de
provincieraad. Ook in dit district
behaalde de N-VA drie zetels. Kris
volgt senator Elke Sleurs op die aan
haar mandaat verzaakte.

John De Vlaminck
(58) is korpschef
op rust van de
politiezone
Vlaamse
Ardennen. John is
gehuwd, vader
van 2 zonen en
grootvader van 1 kleinzoon.
Bea GarréCoppens (68) is
een
gepensioneerde
onderwijzeres van
de Sint-Elooischool
en catechiste in de
parochie. Bea is
gehuwd, moeder van 2 zonen en
grootmoeder van 6 tieners.
Kristof De Puydt
(26) is
klantenbeheerder
bij het sociaal
secretariaat Hulp
Der PatroonsArista en
ondervoorzitter
van N-VA Merelbeke.

Kris Van
Caneghem (35) is
advocaat en maakt
deel uit van het
plaatselijk en
arrondissementeel
N-VApartijbestuur.

Waar blijven de beleidsopties van de meerderheid?
Meer dan twee jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen
sloten CD&V, Open Vld en sp.a een voorakkoord om na
14 oktober 2012 samen verder te besturen. Deze partijen
hebben dus ruimschoots de tijd gehad om de krachtlijnen van het toekomstig beleid op papier te zetten.
Een duidelijke beleidsvisie blijkt echter geen prioriteit van
de huidige meerderheid. Het blijft gissen naar de plannen
het schepencollege. Voorlopig heeft men zich beperkt tot
het verdelen van de postjes.

Geen volwaardige begroting
Ondanks het feit dat de huidige meerderheid een
voortzetting is van de vorige bestuursploeg, zijn CD&V,
Open Vld en sp.a er tot nu toe niet eens in geslaagd om
een volwaardige begroting voor 2013 op te stellen. Op de
gemeenteraad van december liet het schepencollege een
‘technische’ begroting goedkeuren. Dat is niets meer dan
het goedkeuren van enkele noodzakelijke kosten, zoals de
lonen voor het personeel. De bevolking kreeg ondanks de
jarenlange voorbereiding dus een begroting zonder visie,
zonder beleidsopties.

De verkiezingsprogramma’s van CD&V, Open Vld en sp.a
stonden vol dure plannen. Een nieuw rusthuis, de
realisatie van de sportterreinen op de Molenkouter,
nieuwe voetbalterreinen in Melsen, de bouw van een
gemeenschapscentrum, ... het is slechts een greep uit de
vele beloftes.

Penibele ﬁnanciële situatie
Maar het is onmogelijk om dit alles te realiseren tijdens
deze legislatuur. Gezien de penibele financiële situatie
waarin de gemeente zich bevindt, zal het bestuur keuzes
moeten maken en prioriteiten vastleggen.
Je zou kunnen verwachten dat de meerderheid drie
maanden na de verkiezingen en meer dan twee jaar na de
beslissing om samen verder te besturen, weet welke
richting ze uit wil. Voor CD&V, Open Vld en sp.a blijkt dit
helaas geen prioriteit. Als iedereen zijn postje maar veilig
weet.

De lippen stijf
Ook op de installatievergadering van de gemeenteraad op
2 januari 2013 hield de meerderheid de boot af. Toen de
oppositie vragen stelde omtrent de toekomstige
krachtlijnen van het beleid hield het schepencollege de
lippen stijf op elkaar. Pas bij de eerste begrotingswijziging
zou een tipje van de sluier opgelicht worden.

N-VA Merelbeke zoekt jonge leeuwen
In het afgelopen jaar is het ledenaantal van N-VA Merelbeke exponentieel gestegen. Ook jongeren vonden
hun weg naar onze lokale afdeling. Bovendien mag het duidelijk zijn dat we de stem van de jongeren in
Merelbeke belangrijk vinden. Dat dit geen holle woorden zijn, bewijst de jonge leeftijd van enkele van onze
gemeenteraadsleden.
Op ontmoetingsavonden krijgen we regelmatig de vraag naar de opstart van een N-VA-jongerenafdeling.
Stilaan begint dat idee inderdaad te rijpen. We willen echter graag onze tijd nemen om die nieuwe afdeling vorm
te geven, zodat ook zij een vliegende maar vooral succesvolle start kunnen nemen.
Heb jij ook interesse in een N-VA-jongerenwerking in Merelbeke? Laat je stem dan horen en engageer je als
jonge politieke belofte in eigen dorp of werk gewoon mee als geëngageerde enthousiasteling.
Voor meer info, neem vrijblijvend contact op via merelbeke@n-va.be.

www.n-va.be/merelbeke

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

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

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

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
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